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CAPITOLUL 1
INFORMAȚII GENERALE

1.1. Informații despre titularul proiectului
Consiliul Județean Gorj, în conformitate cu prevederile art.87, al.1, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale modificată şi republicată, Consiliul Judeţean este „autoritatea administraţiei publice locale, constituită la
nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean”. Atribuţiile Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 91 din Legea
215/2001.

Fișa titularului:
Nume beneficiar: Consiliul Județean Gorj
Adresa: str. Victoriei, nr. 2-4, Târgu Jiu, jud. Gorj.
Date comerciale de identificare: CUI 4956057
Tel./fax: 0253214006 / 0253212023
Email: consjud@cjgorj.ro
www.cjgorj.ro
Persoane de contact responsabile de proiect:
Coordonator Comisie Tehnică:
consilier Gabriela Ogârlaci
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1.2. Informaţii despre autorul atestat al prezentei documentaţii
SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, denumită în continuare USI, este o firmă cu capital integral privat
organizată sub forma unei Societăţi cu responsabilităţi limitate, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj
cu nr. de ordine înscris în Registrul Comerţului J/12/1014/12.07.2001 şi având Codul Unic de Înregistrare RO
14054736.
Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru afaceri şi management, având însă
ca obiecte secundare şi Studii şi cercetări în ştiinţe fizice şi naturale.
În activitatea sa, USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în domeniu, cu o înaltă pregătire
profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă în activităţi de proiectarea, promovarea şi managementul unor
proiecte specifice.
Din anul 2007, ca urmare a expertizei dobândite şi a experienţei acumulate, USI a fost atestată de Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile ca persoană juridică în măsură să elaboreze Studii de evaluare a impactului
asupra mediului, respectiv Bilanţuri de mediu.
Începând cu data de 13.04.2010, USI a fost înscrisǎ în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru
Protecţia Mediului, la poziţia 188, fiindu-i conferitǎ expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor
privind impactul asupra mediului, Bilanţurilor de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluărilor adecvate.
Cu toate acestea, experiența în elaborarea documentațiilor de mediu este mult mai extinsă, pornind din anul 2005,
când de atestare conformă în domeniu au beneficiat persoane fizice angajate ale firmei. Astfel, la ora actuală, USI
rămâne una dintre cele mai vechi firme cu activitate în domeniu, portofoliul său de clienți cuprinzând firme de Stat
și private pentru care a finalizat servicii tehnico-științifice și administrative specifice materializate printr-un număr
de peste 500 de documentații.
Ca o recunoaștere a calității prestațiilor, USI este certificată prin Sistemul de Management al Calităţii prin
ISO:9001 şi ISO:14001.
Prezenta documentaţie a fost elaborată în cadrul unui colectiv compus din:
- ing. geol. Adrian Mureșan; (coordonator temă);
- ing. de mediu Raluca DRĂGAN;
- ing. de mediu Oana JIMAN
- biol./agron. Liana MIHUŢ;
- biol. Vlad MILIN;
- ing./econ. Luminiţa POPA;

Fișa autorului atestat al documentației:
Nume autor atestat: SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL
Adresa: Str. Baladei nr. 35, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400692
Date comerciale de identificare: J12/1014/2001; CUI RO 14054736
Tel./fax: 0264 410071
Email: office@studiidemediu.ro
www.studiidemediu.ro
Persoane de contact responsabile de proiect:
Responsabil temă:
ing. geol. Adrian Mureșan, tel. 0745050537
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1.3. Cadrul legal
Pentru existența noastră aerul este alimentul numărul 1. Organismul uman consumă zilnic 15-18 m3 de aer, iar
dacă mâncăm de 3 ori pe zi, aerul îl „consumăm” de 15-18 ori pe minut. Ne înconjoară pretutindeni, calitatea
existenţei noastre depinde de calitatea aerului, mai ales în contextul industrializării şi urbanizări care au modificat
structura de bază a mediului.
Aerul reprezintă denumirea generică dată atmosferei terestre, ce este compusă din stratele de gaze ce
împresoară Terra şi care sunt utilizate în procesele respiratorii şi de fotosinteză ale organismelor vii. Aerul conţine
78.09% azot (N), 20.95% oxigen (O2), 0.93% argon (Ar)., 0.039% dioxid de carbon (CO2) şi în proporţie mică alte
gaze. Aerul conţine şi un procent de aproximativ 1% vapori de apă.
Poluarea aerului reprezintă introducerea în atmosferă a unor substanţe chimice, a particulelor de materie (praf)
sau a celor biologice. Poluanţii atmosferici sunt în măsură a altera drastic structura fizico-chimică a atmosferei,
conducând la efecte ce datorită întinderii spaţiale, capătă o expresie largă.
Aerul rămâne unul dintre factorii de mediu cei mai expuşi la poluare şi în egală măsură cel mai fragil subsistem
de mediu dată fiind capacitatea redusă, foarte limitată de absorbţie şi de neutralizare a poluanţilor. Practic,
atmosfera se comportă ca un rezervor de poluanţi ce sunt transportaţi de la o regiune la alta şi preluaţi de alte
nivele de mediu.
Efectele poluării aerului sunt reprezentate de modificări profunde ale biocenozelor şi conduc la alterarea stării
de sănătate a populaţiei.
Se cunosc principalii poluanţi ai aerului, efectele negative produse asupra plantelor, animalelor şi omului,
reacţiile ce au loc în organism şi sursele de provenienţă. De aceea, lupta pentru aerul curat reprezintă în prezent o
cauză de interes mondial. Poluarea aerului este cea mai importantă problemă, datorită absenţei unor sisteme
eficiente de filtrare a substanţelor nocive, a despăduririlor abuzive şi a insuficienţei spaţiilor verzi în oraşe.
Poluarea aerului agresează copiii, persoanele în vârstă şi pe cei care suferă de anumite afecţiuni, care la prima
vedere nu au nici o legătură cu aerul pe care-l inspiră.
Aerul curat este la fel de important ca şi calitatea alimentelor. Întreprinderile care emană nori negri de fum şi
gaze nocive ar trebui să fie dotate cu filtre şi catalizatori mai buni de ultimă generație; automobilele vechi ar trebui
înlocuite cu altele noi, ecologice (electrice), iar combustibilii să fie verificaţi; spaţiile verzi, care ocupă primul loc în
echilibrul fizic şi psihic al marilor aglomerări urbane şi care atenuează poluarea atmosferică, ar trebui să ocupe
suprafeţe din ce în ce mai mari. Spaţiile verzi au o acţiune directă asupra organismului nostru, micşorează
temperatura ambiantă, stimulează schimburile de aer, oxigenează şi purifică aerul. Vegetaţia - „plămânii oraşelor”
- are capacitatea de a elimina praful şi gazele nocive, captând 50% din praful atmosferic, funcţionând ca o barieră
biologică de epurare microbiană a aerului. Spaţiile verzi au rol în regularizarea temperaturii şi umidităţii aerului din
oraşe şi în diminuarea cu 26% a zgomotului urban.
Viaţa nu poate fi concepută fără aer. Cu toate progresele tehnico-ştiinţifice actuale, obţinerea aerului pe cale
artificială, în cantităţile necesare vieţii, nu pare a fi realizabilă nici într-un viitor îndepărtat. Poluarea aerului
ameninţă să depăşească limitele capacităţii de apărare a naturii, prin regenerare şi reechilibrare şi tocmai omul, o
mică fracţiune de biomasă, prin activitatea sa necontrolată şi în discordanţă cu legile naturii, ameninţă echilibrul
ecologic al planetei.
În acest context, menținerea calității aerului a devenit una din cele mai importante activități pe care le
desfășoară instituțiile publice și reprezintă o preocupare permanentă și a organizațiilor neguvernamentale.
Începând cu anul 2007 (data aderării la UE) a fost aplicată și transpusă în România legislația europeană,
dintre care amintim:
- Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer
mai curat pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive
asupra sănătății umane, acordându-se atenție specială mediului ca întreg, de a îmbunătății monitorizarea și
evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului.
- Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul,
cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.
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Pentru a proteja sănătatea umană și mediul ca întreg, este deosebit de important să fie combătute la sursă
emisiile de poluanți și să fie identificate și puse în aplicare cele mai eficiente măsuri de reducere a emisiilor pe
plan local, național și comunitar.
În consecință, emisiile de poluanți atmosferici nocivi ar trebui evitate, combătute sau reduse și ar trebui
stabilite obiective corespunzătoare pentru calitatea aerului înconjurător, luându-se în considerare standardele,
ghidurile și programele Organizației Mondiale a Sănătății.
Legislația românească stabilește un cadru legal prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,
H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe
termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.
1206/2015 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de
gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 104/2011.
Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor
destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului.
Conform art. 21 alin. (2), Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului și
realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui.
În elaborarea planului s-a ținut cont de documentele strategice existente și anume: Planul de amenajare a
teritoriului județean PATJ Gorj, Planul de dezvoltare a județului Gorj 2014-2020, Planul de mobilitate urbană
durabilă a Municipiului Târgu Jiu.
Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj este un document public ce se elaborează de către
Consiliul Județean Gorj, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând aceluiași județ și se aprobă prin
hotărâre a consiliului județean. Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului
poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului
înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.
Măsurile din planul de menținere a calității aerului se pot desfășura pe o perioadă de maximum 5 ani.
Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea planurilor şi programelor în legătură cu mediul,
acesta este invitat, conform legislaţiei în vigoare, să formuleze observaţii în scris la planul prezentat, pe care să le
trimită pe adresa: Consiliul Județean Gorj str. Victoriei nr. 2-4, loc. Târgu Jiu, Tel./fax: 0253214006/0253212023,
email: consjud@cjgorj.ro, www.cjgorj.ro, Coordonator Comisie Tehnică: consilier Gabriela Ogârlaci și într-un ziar
local.
Planul se va supune dezbaterii publice prin stabilirea de întâlniri între reprezentanţii titularului activităţii, ai
Comisiei Tehnice şi public. În urma dezbaterii se va încheia un proces-verbal care va cuprinde discuţiile şi
concluziile întâlnirii. Comisia Tehnică va organiza dezbaterea publică în locul cel mai convenabil pentru public,
(data şi locul dezbaterii publice se va stabili ulterior).
Comisia tehnică județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj este
compusă din reprezentanți ai autorităților publice locale și județene și operatori economici de pe raza județului,
după cum urmează:
Președinte:
Președinte Consiliul Județean Gorj;
Coordonator:
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Serviciul urbanism
şi amenajarea teritoriului, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul Județean Gorj;
- Compartimentul strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională
şi relaţii externe, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe – Consiliul
Județean Gorj;
- Șef Serviciu Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare – Consiliul Județean
Gorj;
- Șef Serviciu – Instituția Prefectului – Județul Gorj;
- Comisar Garda de Mediu Gorj;
- inginer silvic Direcția Silvică Gorj;
- specialist igienă Direcția de Sănătate Publică Gorj;
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- Șef Reprezentanță Registrul Auto Român Gorj;
- Director executiv Direcția pentru Agricultură Gorj;
- Director executiv adjunct Direcția de Statistică Gorj;
- Subcomisar Serviciul Rutier - Inspectoratul Județean de Poliție;
- Prof.univ.dr.ing. Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu;
- Șef Birou protecția mediului activități miniere, Complexul Energetic Oltenia;
- inginer ecolog SC POLARIS SA;
- Serviciul gospodărire comunală, Primăria Târgu-Jiu;
- inspector protecția mediului, Primăria Motru;
- consilier Primăria Rovinari;
- inspector Primăria Turceni.
Secretar: Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, Serviciul urbanism şi
amenajarea teritoriului, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul Județean Gorj ;
1.4. Descrierea modelului matematic utilizat pentru dispersia poluanților în atmosferă în vederea elaborării
scenariilor/măsurilor și a modului de realizare a studiului.
Modelarea dispersiei poluanților pentru județului Gorj, s-a realizat prin utilizarea datelor de emisie asociate
exclusiv activităţilor industriale considerate a se desfăşura simultan (impact cumulat) la nivelul județului, cu
activitățile legate de transport, agricultură și utilizarea energiei.
Pe lângă acestea s-au utilizat, distribuţia spaţială ale concentraţiilor de fond în arealul de interes.
Evaluarea contribuţiilor fiecărui operator la nivelul concentraţiilor de poluanţi asociate impactului cumulat şi
al fondului pe toate intervalele de mediere s-a realizat în receptori localizaţi pe întreaga suprafață a județului la
care s-au asociat datele meteorologice de la fiecare receptor.
Modelarea de dispersie utilizată este:
Modelarea la nivel urban (1-300 km):
– Tip de model: gaussian, eulerian cu scheme fotochimice, lagrangian de tip particulă
– Meteorologia: măsurări locale, modele meteorologice cu rezoluție la mezoscară, modele de câmp
de vânt (diagnoză)
– Procese/reacții chimice: de la fără tratare până la parametrizări complexe
– Emisii: din inventare bottom-up sau top-down, utilizarea datelor din cadrul (COPERT 4).
– Poluanți:
PM10/PM2,5
depuneri, procese de formare secundară de particule
NO2/O3
depuneri, scheme simple foto-oxidative, scheme
fotostaţionare(includ şi precursori COV), relaţii
statistice/empirice
NOx
fără procese chimice – chimie foto-oxidativă completă
SO2
depunere, formare secundară de particule anorganice
CO, benzen
fără procese chimice
metale grele/ PAH
depuneri, fără chimie sau cu scheme chimice specifice
Pentru o evaluare amplă a calității aerului s-a utilizat un set complet de modele pentru dispersia
poluanților (de tip gaussian, lagrangian) cu sprijinul softurilor Austal 2.4.7, GRAL GUI V 16.8 – Graz
Lagrangian Model, AERMOD, GIS, iar pentru modelele de trafic s-a utilizat softurile CALINE 3 și 4.
Formula care stă la baza modelului de calcul gaussian cartezian este:
1
1 −
1 +
( , , , )=
− ∙
∙
∙ −
+
2
2
2
2
unde:
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C = concentraţia medie în punctul (x,y,z) (mg/m3);
Q = emisia de poluant (mg/s);
H = înălţimea efectivă a sursei (m);
Y = viteza medie a vântului la înălţimea sursei (m/s);
= derivaţiile standard, funcţie de distanţa de sursă şi gradul de stabilitate al atmosferei (m).
Derivaţiile standard se exprimă analitic sub forma:
=Axa
=Bxb
unde:
x = distanţa faţă de sursă (m);
A,a - B,b = constante determinate din diagramele Pasquill - Gifford, în funcţie de stabilitate şi
distanţa sursă - receptor.
Pentru a folosi acest model de dispersie în atmosferă, este necesară cunoaşterea a trei premise
esenţiale:
1. caracteristicile sursei de emisie:
- cantitatea de emisie evacuată (g/s, t/an, etc.);
- dimensiunile sursei: înălţime şi diametru (m);
- viteza de evacuare a gazelor în atmosferă (m/s);
- temperatura de evacuare a gazelor în atmosferă (0C).
2. caracteristicile locului de amplasare a sursei, şi anume: harta topografică a zonei analizate, care
să cuprindă o suprafaţă în jurul sursei emitente;
3. datele meteorologice specifice zonei analizate pe o perioadă de 3+5 ani, şi care constau în:
- viteza vântului (m/s);
- direcţia vântului, în grade faţă de direcţia nord; s temperatura aerului (0C);
- nebulozitatea aerului, exprimată de la 1 la 8, în funcţie de gradul de acoperire cu nori;
- clasa de stabilitate, clasificate după Pasquill de la 1 la 6/7; s înălţimea de amestecare (m).
Modelului de calcul lagrangiene de tip particulă are în perspectivă un element finit sau
așa numita ”parcelă de aer”. De-a lungul timpului, atât poziția și proprietățile acesteia sunt calculate pe
baza datelor medii de câmp de vânt.
Traiectoria acestei ”parcele de aer” este calculată în baza unei ecuații avansate cu două
componente: vânturi medii și turbulențe aleatori.
În general, în timp ce particula este eliberată la momentul t la rat prescrisă, noua poziție este
determinată la momentul (t+At) prin ecuația:
ΔX / Δt = A [X(t)]
unde: t – timpul
X – vectorul poziție
A – viteza vântului
Pentru poziția initial X0, în timp t0 a parcelei, traiectoria este calculate prin ecuația:
X 0 (t=t 0) = X0(X,t)
Astfel traiectoria ”parcelei de aer” poate fi definită fiie înainte sau înapoi în timp. Aceste
coordonate inițiale sunt numite coordonate Lagrangian, care pot fi calculate prin următoarele ecuații:
x(t+Δt)=x(t) + [u(t)+ur(t)]Δt
y(t+Δt)=y(t) + [v(t)+vr(t)]Δt
z(t+Δt)=z(t) + [w(t)+wr(t)]Δt
Aceste ecuații sunt îmbogățite cu noi variabile: ur, vr, wr fiind componentele de viteză la scara
gridului. Viteza componentelor la scara gridului sunt determinate astfel:
ur(t) = ur (t- Δt) Ru (Δt ) + us(t-Δt)
vr(t) = vr (t- Δt) Rv (Δt ) + vs(t-Δt)
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wr(t) = wr (t- Δt) Rw (Δt ) + ws(t-Δt)
unde: variabilele Ru(Δt) = e -(Δt )/Tu
Rv(Δt) = e -(Δt )/Tv
Rw(Δt) = e -(Δt )/Tw
Aceste formule utilizează variabilele Tu, Tv, Tw casre sunt definite ca intervale de timp
Lagrengian pentru componentele de viteză. O dată ce sunt determinate scara de timp Lagrengian, funcțiile
autocorelării și intervalul de fluctuații ale vitezei ca abateri standard de tip Gaussian, o fluctuație a vitezei
aleatoare este generată și utilizată pentru a calcula viteza noi particule și prin urmare se stabilește poziția
noi particule.
Datele utilizate au fost preluate din cadrul Inventarul Local de Emisii – ILE, pus la dispoziție de
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj pentru intervalul 2013 – 2014 care include:
1. Parametrii fizici ai surselor
2. Cantitățile de emisii (tone/an)
3. Variația temporală a emisiilor
Surse punctuale
- Localizare coş (coordonate STEREO 70);
- Parametrii fizici ai coşurilor: înălţimea, diametrul interior la vârf, diametrul exterior, temperatura
gazelor la evacuare, viteza de evacuare a gazelor, debitul volumic;
- Înălţimea clădirilor cele mai apropiate din vecinătatea coşului şi distanţa faţă de acestea
- Cantitățile de emisii ale surselor (tone/an)
- Variația temporală a emisiilor
Surse de suprafaţă/volum
- Înălţimea de emisie a sursei s-a determinat prin aplicarea în model a corecției privind curbele de
nivel;
- Delimitarea spaţială (coordonate colțuri poligon) - strat GIS din geodatabase;
- Variația temporală a emisiei;
- Cantitățile de emisii ale surselor (tone/an);
- Parametrii inițiali de dispersie;
Surse liniare
- Înălţimea de emisie a sursei s-a determinat prin aplicarea în model a corecției privind curbele de
nivel;
- Coordonatele punctelor extreme ale sursei - strat GIS din geodatabase conţine delimitarea
spaţială (segmentarea prin puncte) a sursei;
- Variația temporală a emisiei
- Cantitățile de emisii ale surselor (tone/an);
Grila utilizată pentru toate modelările din prezentul Plan este de 1x1 Km.
Pentru o integrare și o mai ușoară vizualizare, toate scenariile au fost transpuse și integrate în GIS,
proiecție Stereo`70.
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CAPITOLUL 2
Localizarea zonei/aglomerării
2.1.Informații generale
În urma evaluării rezultatelor obținute în procesul de monitorizare a calității aerului la nivel național, care a
utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională
de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorităților publice centrale pentru protecția mediului, cât
și pe baza rezultatelor obținute din modelare matematică a dispersiei poluanților emiși în aer, Județul Gorj se
încadrează în regimul de gestionare II și este necesară inițierea Planului de menținere a calității aerului pentru
indicatorii: pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO),
plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), ozon (O3) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), conform
Ordinului cu Nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma
încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.
104/2011 privind calitate aerului înconjurător.
Geografic, judeţul Gorj este situat în sud-vestul României, în nord-vestul provinciei istorice Oltenia. Judeţul
are o suprafaţă de 5601,74 km2şi se desfăşoară de o parte şi de alta a cursului mijlociu al râului Jiu. Acesta este
amplasat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, fiind al patrulea în regiune după Dolj, Olt și Vâlcea din
punct de vedere al populației.
Se învecinează cu județele: Dolj (sud-est), Mehedinți (sud-vest), Caraș-Severin (nord-vest), Hunedoara
(nord) și Vâlcea (est).

SC USI SRL
06.10.2016

Fig.1. Încadrarea județului Gorj în Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest.
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2.2.Zonă/aglomerare (hartă)
În ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială, judeţul Gorj cuprinde:
- 2 municipii (Târgu Jiu, Motru )
- 7 oraşe (Bumbești – Jiu, Novaci, Rovinari, Țicleni, Tîrgu Cărbunești, Tismana, Turceni )
- 61 comune
- 411 sate

SC USI SRL
06.10.2016

Fig.2 Organizarea administrativ – teritorială a județului Gorj.

Ierarhizarea oficială a aşezărilor s-a realizat în anul 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.
351/2001, respectiv Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi.
Ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale se realizează pe ranguri- de la 0 la rangul 5, ţinând cont preponderent de
criteriul administrativ, prin aceasta înţelegându-se fie funcţia de reşedinţă de judeţ, fie rangul de municipiu, oraş
sau comună.
În judeţul Gorj aşezările, după criteriul rangului, se prezintă astfel:
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Tabel nr. 2.1 Ierarhizarea așezărilor după rang în județil Gorj

Ierarhizarea aşezărilor după rang
Denumire localitate
Rangul 2 - municipiu reşedinţă de judeţ
(populaţie între 50.000-200.000 locuitori şi alte criterii) Tîrgu Jiu
Rangul 2 - Municipii de importanţă interjudeţeană,
Motru
judeţeană, sau cu rol de echilibru în reţeaua de
localităţi
Rang
3 - Oraşe
Bumbești – Jiu, Novaci, Rovinari, Țicleni,
Tîrgu Cărbunești, Tismana, Turceni.
Rang 4- Sate reşedinţă de comună
61 de sate reşedinţă de comună
Rang 5- Sate componente ale comunelor şi localități
aparţinând municipiilor şi oraşelor

411 localități componente

Municipiul Tîrgu Jiu cu o suprafață de 103,81 Kmp și o populație după domiciliu de 96852 locuitori, este
reședința județului Gorj. Municipiul este așezat la 18 km spre sud de lanțul Munților Carpați, în cuprinsul Podișului
Getic, în Depresiunea Târgu Jiu – Câmpul Mare sau Depresiunea Olteană (una dintre cele mai întinse depresiuni
subcarpatice intracolinare) la nord de confluența Amaradiei Pietroase cu Jiul, municipiul are o desfășurare de la
nord la sud pe o lungime de aproximativ 13 km de-a lungul râului Jiu, de o parte și de alta, iar de la vest la est o
întindere de circa 10 km.

SC USI SRL
06.10.2016

Fig. 3 Harta Municipiului Târgu Jiu.

Fig.4 Municipiul Târgu Jiu – vedere aeriană.
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Municipiul Motru, are o suprafață de 49,79 kmp și o populație după domiciliu la 1 ianuarie 2016 de 22936
locuitori.

SC USI SRL
06.10.2016

Fig.5 Harta Municipiului Motru.

Fig.6 Municipiul Motru – vedere aeriană.
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2.2.1.Harta orașelor din județul Gorj

SC USI SRL
06.10.2016

Fig.7 Harta Orașului Bumbești-Jiu.

Fig.8 Orașul Bumbești Jiu – vedere aeriană.

14 | P a g .

din 173

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
Consiliul Județean Gorj
Plan de menținere a calității aerului în județul Gorj

PMCA
Capitolul 2

SC USI SRL
06.10.2016

Fig.9 Harta Orașului Novaci.

Fig.10 Orașul Novaci – vedere aeriană.
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SC USI SRL
06.10.2016

Fig.11 Harta Orașului Rovinari.

Fig.12 Orașul Rovinari – vedere aeriana.
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SC USI SRL
06.10.2016

Fig.13 Harta Orașului Țicleni.

Fig.14 Orașul Țicleni – vedere aeriana.
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SC USI SRL
06.10.2016

Fig.15 Harta Orașului Tîrgu Cărbunești.

Fig.16 Orașul Tîrgu Cărbunești – vedere aeriană.
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SC USI SRL
06.10.2016

Fig.17 Harta Orașului Tismana.

Fig.18 Orașul Tismana – vedere aeriana.
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SC USI SRL
06.10.2016

Fig.19 Harta Orașului Turceni.

Fig.20 Orașul Turceni – vedere aeriană.

2.3.Estimarea zonei și a populației posibil expusă poluării
Populaţia după domiciliu la data de 1 ianuarie 2016 a judeţului Gorj era de 366261 locuitori. Populaţia
feminină este majoritară: ea reprezintă 50,43 % din populaţia după domiciliu (184739 persoane). Faţă de situaţia
existentă la recensământul din 2011, populaţia după domiciliu a scăzut cu 10939 persoane . Această scădere este
mai accentuată în rândul persoanelor de sex feminin, care s-a redus cu 5813 persoane, în timp ce numărul
persoanelor de sex masculin a fost cu 5126 mai mic.
În municipii şi oraşe locuiesc 48,61 % din totalul populaţiei după domiciliu la 1 ianuarie 2016. Faţă de
situaţia de la recensământul din 2011, ponderea populaţiei după domiciliu din mediul urban a crescut cu 1,3 (0,13)
puncte procentuale în detrimentul mediului rural.
În comune trăiesc 188212 persoane, reprezentând 51,38 % din totalul populaţiei cu domiciliu în județul Gorj.
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În ultimii 20 ani, populaţia judeţului s-a redus cu 5,72 %, înregistrând un ritm de declin mai mic raportat la
nivel naţional, iar până în anul 2050, potrivit prognozelor demografilor, judeţul Gorj ar mai putea pierde alte 15%
din populaţia actuală.
La baza acestei evoluţii au stat atât scăderea natalităţii (de la 15% în 1990 la 7,2% în 2015) cât şi un intens
proces migraţional. Ca urmare a sporului natural negativ, populaţia judeţului Gorj a scăzut cu aproape 20 de mii de
persoane, partea cea mai mare a declinului datorându-se însă soldului puternic negativ al migraţiei interne şi
externe.
Pe lângă scăderea populaţiei, un alt motiv de îngrijorare este degradarea continuă a structurii pe vârste,
datorată procesului de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă se vor
diminua, în schimb cele de vârstă înaintată vor creşte.
Analizate în profil teritorial, evoluţiile demografice mai sus amintite se desfăşoară în mod diferit. Există zone
cu un puternic dinamism economic şi social precum zona metropolitană a municipiului Tîrgu Jiu, în care numărul
populaţiei creşte, menţinându-se o structură echilibrată pe grupe de vârstă, în timp ce unele comune suferă un
proces accelerat de îmbătrânire şi depopulare.
Tabel nr. 2.2 Evoluția populației pe medii de rezidență (2010 - 2014)

Medii de
rezidenta

Total
Urban
Rural

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete

Gorj
Gorj
Gorj

Ani
Anul
Anul
Anul
2011
2012
2013
UM: Numar persoane
Numar
Numar
Numar
Numar
persoane persoane persoane persoane
378708
377200
375439
373441
182895
182850
182338
181199
195813
194350
193101
192242
Anul
2010

Anul
2014
Numar
persoane
371345
180452
190893

Fig.21 Evoluția populației pe medii de rezidență în județul Gorj.
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2.4. Analiza topografică și climatică a arealului pentru care s-a realizat încadrarea în regimul II de
gestionare, respectiv teritoriul administrativ al județului Gorj
2.4.1. Date climatice utile
Clima județului Gorj se caracterizează prin varietatea de nuanţe determinată de complexitatea reliefului
precum şi prin diversitatea proceselor atmosferice condiţionate de poziţia geografică a judeţului faţă de principalele
componente ale circulaţiei generale a atmosferei. în general clima este temperat continentală cu influenţe
submediteraneene în partea de nord-vest şi nord-est.
Climatul blând cu temperaturi moderate şi precipitaţii abundente se datorează şi circuitului maselor de aer
sudice, sud-vestice dar şi vestice. Acestea cu originea în anticiclonul Azorelor, capătă după trecerea munţilor
Banatului şi Mehedinţi un caracter foehnal, sosind pe teritoriul judeţului Gorj sub forma aerului cald şi uscat,
îndeosebi primăvara, ceea ce determină de multe ori topirea rapidă a zăpezii de pe versanţii cu expunere estică şi
sud-estică. Masele de aer în regim anticiclonal, provenite din anticiclonul siberian (nord-uralian) îşi pierd din
excesivitate (răceală şi uscăciune). în literatura geografică se mai foloseşte şi termenul de climă temperat
continentală de tranziţie (între clima temperată cu influenţe oceanice şi clima temperată continentală). Aici
manifestându-se intr-un mod atenuat, nedeterminant, şi influenţele submediteraneene cât şi influenţele oceanice,
dar şi cele temperat continentale excesive (Atlasul României, aut. Rey, Groza, Ianoş, Pătroescu, 2008, pag. 34).
Caracteristicile climatice se diferenţiază şi altitudinal. Factorii geografici (relief, sol, vegetaţie, apa) contribuie la
diferenţierea mai multor topoclimate. Astfel zona montană prezintă un climat caracteristic zonei înalte cu o
pregnantă neuniformitate în repartiţia elementelor climaterice datorită neomogenităţii reliefului şi a orientării
culmilor muntoase.
Zona depresionară şi de dealuri din nordul judeţului fiind la adăpostul munţilor are o climă mai călduroasă.
Aici se instalează un topoclimal sub-mediteranean care a favorizat şi dezvoltarea unor plante caracteristice ţărilor
climatului sub-tropical (castanul dulce comestibil, liliacul sălbatic, iasomia, mojdreanul şi viţa de vie sălbatică Geografia României, vol. I, 1982). în schimb se înregistrează inversiuni de temperatură, aerul rece şi umed
acumulându-se la suprafaţa depresiunii ceea ce favorizează ceaţa, poleiul şi brumele, mai frecvente în perioada
noiembrie-ianuarie. Direcţia predominată a vânturilor pentru Tg. Jiu sunt nord, nord-est şi sud-vest Datorită
calmului atmosferic din depresiuni, peste 70% din vânturile care bat în Tg. Jiu şi circa 50% din cele înregistrate pe
dealuri nu depăşesc 1 m/s (Geografia României, voi. IV). Condiţiile climatice sunt în general favorabile dezvoltării
culturilor agricole, însă predominanţa solurilor cu fertilitate redusă influenţează direct proporţional productivitatea
culturilor agricole.
2.4.1.1. Regimul temperaturilor
Temperatura medie anuală în întreaga zonă depresionară şi de dealuri a judeţului descreşte de la sud la
nord în paralel cu creşterea în altitudine, având valori în medie de +11°C în depresiune şi +10°C în zona dealurilor
subcarpatice. La poalele Vâlcanului temperatura medie anuală nu depăşeşte 6°C. încălzirea de la o lună la alta se
face mai rapid în vestul judeţului şi mai lent în est.
În zona muntoasă temperaturile medii anuale descresc de la poale spre vârf fiind de +7°C la 600 m
altitudine şi de -2°C la peste 2.400 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. Excepţii de la această regulă pot să apară in cazul zonelor cu
calcar, unde din cauza albedoului temperaturile sunt ceva mai ridicate (0,5-1°C la medie)
O analiză a temperaturilor pe anotimpuri ne arată că iarna este mai rece pe fundul depresiunilor, unde se
produc puternice inversiuni de temperatură. Din observaţiile făcute de diverşi geografi şi meteorologi s-a constat
ca pe înălţimi medii pe culmile netede ala dealurilor (Bran, Motrului, platforma Gomoviţa) temperatura medie a lunii
ianuarie este cu 0,5°C până la 1,5°C mai ridicată decât în depresiuni. (Baranovsky şi Neamu, 1971).
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Vara încălzirea este accentuată, temperaturile medii depăşind 20°C în lunile iulie şi august. Aceste
temperaturi sunt mai scăzute cu 5-6° C decât temperaturile medii înregistrate în aceleaşi luni în Câmpia Olteniei şi
Câmpia Română. Teritoriul judeţului Gorj este caracterizat de toamne (octombrie) cu temperaturi medii lunare mai
ridicate cu 1-2°C decât in aprilie.
Pentru perioada de evaluare 2010 – 2014 au fost consultate și integrate în sistemul de modelare
temperaturile înregistrate la stațiile meteo din Județul Gorj, unde au fost observate următoarele valori:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tabel nr. 2.3 Media temperaturiilor înregistrate în perioada 2010 – 2014 la stațiile meteo din județul Gorj.
Cod
Nume
Valoarea medie
Valoarea minimă
Valoarea maximă
stație.
(data)
(data)
15341
Padeș (Apa
+ 11.70C
-28.80C (01.01.2015)
+37.30C (09.07.2012)
Neagră)
15344
Polovragi
+ 10.70C
-19.80C (31.01.2012)
+35.80C (25.08.2012)
(26.08.2012)
15340
Târgu Jiu
+11.70C
-22.60C (09.02.2012)
+38.10C (25.08.2012)
15369
Târgu Logrești
+10.90C
-27.00C (09.02.2012)
+37.00C (24.08.2012)

Nr. de
observații
8625
15391
15686
14855

sursa: rp5.ru

Fig.22 Diagrama temperaturii maxime jud. Gorj.

În ceea ce priveşte circulaţia generală a atmosferei, vremea relativ călduroasă şi umedă iarna şi uşor
instabilă iarna, este generată de circulaţia dinspre vest, ce are şi uşoare influenţe maritime. Circulaţia dinspre
nord-vest şi nord evidenţiază ierni reci, răcoroase şi veri instabile. În regiunile centrale şi nordice ale judeţului,
circulaţia maselor de aer se face predominant din sector vestic, în timp ce aspectele de föhn sunt tipice versanţilor
estici ai Munţilor Metaliferi.
2.4.1.2. Regimul precipitațiilor
Precipitaţiile în medie anuală sunt de circa 750 mm/an în zona depresionară şi ajung până la circa 1.200
mm /an în zona muntoasă înaltă. Lunar, cea mai mare cantitate de precipitaţii se produce în iunie, aproximativ 100
mm iar cea mai scăzută pentru depresiuni şi dealuri în ianuarie, aproximativ 60 mm Pentru această zonă, numărul
de zile cu ploaie este în medie de 100 pe an iar a celor cu ninsoare de 20 pe an.
Cantitatea de precipitații (mm) înregistrate la stațiile meteo din Județul Gorj perioada 2010 - 2014:
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tabel nr. 2.4 Cantitatea de precipitații (mm) înregistrate în perioada 2010 – 2014 la stațiile meteo din județul Gorj.
Cod stație
Nume
Suma
Valoarea maximă
Ponderea zilelor cu
Nr. de
precipitaților
(data)
precipitații
observații
15341
Padeș (Apa
4378
72.0 în 12h
440
3903
Neagră)
(24.08.2014)
15344
Polovragi
4757
60.0 în 12h
755
3906
(13.05.2012)
15340
Târgu Jiu
4126
47.0 în 3h (23.07.2012)
742
15686
15369
Târgu Logrești
3373
48.0 în 12h
564
3906
(14.07.2014)

sursa: rp5.ru

Fig.23 Diagrama precipitațiilor jud. Gorj.

Repartiţia teritorială a precipitaţiilor atmosferice este direct influenţată de varietatea formelor de relief mai
ales prin altitudinea diferită se creează o etajare a cantităţilor de precipitaţii căzute, în cazul de faţă în Gorj. Cele
mai mari cantităţi anuale s-au înregistrat la staţia Parâng (la altitudine de 1.200 m) înregistrează o cantitate medie
anuală de 951 mm/an. Este presupus că pe vârfurile cele mai înalte din Masivul Vâlcan, la altitudini de 1800 m,
unde se găseşte maximul de condensare, valorile să depăşească 1000-1100 de mm/an. Astfel cu cât coborâm
altitudinal şi cantitatea de precipitaţii scade. Se remarcă de asemenea apariţia celui de-al doilea maxim de
precipitaţii în toamnă. La Tismana maximul de toamnă (259,9 mm) este aproape egal cu cel căzut în mai-iunie
(vara) 262,9 mm. De asemenea se observă o scăderea a cantităţii de precipitaţii de la nord la sud, dar şi de la vest
la est. în acest sens la Tismana media multianuală a precipitaţiilor este de 925 mm/an spre deosebire de Novaci
unde această medie este de 863 mm/an. (Geografia României, voi. IV, pag. 236).
2.4.1.3. Regimul eolian
Direcţia predominantă a vânturilor este dinspre nord pe culmile înalte, iar în zonele depresionare predomină
vânturile dinspre sud şi sud-vest, în general frecvenţa şi intensitatea lor crescând pe măsură ce ne deplasăm spre
nord. Direcţia şi viteza maximă a vântului – din V,VNV 8 m/s.
Valoarea medie a vântului (rumbas) la altitudinea de 10-12 metri deasupra solului în decursul perioadei de
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10 minute înainte de momentul observației, pentru perioada (2010 - 2014):
Tabel nr. 2.5 Valoarea medie a vântului (rumbas) în perioada 2010 – 2014 la stațiile meteo din județul Gorj.
Perioadă
01.01.2010
31.12.2015,
toate zilele
01.01.2010
31.12.2015,
toate zilele
01.01.2010
31.12.2015,
toate zilele
01.01.2010
31.12.2015,
toate zilele

Cod
stație

direcţia
variabilă a
vântului
0%

calm

Numărul de
observaţii

85.4 %

8625

21.7
%

0%

1.9 %

15395

2.0
%

2.6 %

0%

21.4 %

15686

2.6
%

2.9 %

0%

18.3 %

14856

Nume

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSV

SV

VSV

V

VNV

NV

NNV

15341

Padeș
(Apa
Neagră)

0.3
%

0.0 %

0.3
%

0.1 %

5.0
%

0.1
%

0.5
%

0%

1.0
%

0.0 %

0.3
%

0.0 %

6.4
%

0.1 %

0.5
%

0.0 %

15344

Polovragi

14.0
%

2.7 %

3.0
%

3.9 %

6.9
%

4.1
%

4.7
%

3.5
%

4.4
%

4.6 %

6.6
%

6.6 %

5.3
%

3.0 %

3.0
%

15340

Târgu Jiu

6.0
%

7.6 %

8.1
%

3.2 %

3.6
%

2.4
%

2.7
%

3.0
%

7.1
%

7.3 %

11.8
%

5.7 %

3.2
%

2.2 %

15369

Târgu
Logrești

4.4
%

6.8 %

19.0
%

5.7 %

3.9
%

2.5
%

2.8
%

2.5
%

4.3
%

5.6 %

8.5
%

3.7 %

3.7
%

2.6 %

sursa: rp5.ru

Fig.24 Diagrama vitezei vântului jud. Gorj.
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Fig.25 Roza vânturilor pentru jud. Gorj.

2.4.1.4. Regimul nebulozității
Nebulozitatea atmosferică are valori medii anuale de 4,5 zecimi ce corespunde unei umezeli relative mai
mici de 70% şi de 5,5 zecimi în zone mai înalte corespunzătoare umezelii de peste 80%.

Fig.26 Diagrama acoperiri cu nori pentru jud. Gorj
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2.4.2. Date relevante privind topografia
Formele de relief ale teritoriul judeţului Gorj sunt reprezentate prin 3 mari unităţi fizico- geografice care
coboară in 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, precum şi dealurile colinare din jumătatea sudică a judeţului, aparţinătoare Piemontului
Getic. Altitudinea maximă a reliefului se înregistrează în Vârful Parângul Mare (2518 m) iar cea mai mică pe Valea
Jiului, la sud de localitatea Ioneşti (100 m), rezultând o diferenţă de altitudine între cele două puncte de 2.418 m.
Munţii Gorjului reprezintă 30% din suprafaţa judeţului, ocupă partea nordică a acestuia şi au avut o
evoluţie comună cu Carpaţii Meridionali din care fac parte. Versanţii sudici ai acestor munţi se desfăşoară în trepte
corespunzătoare celor trei platforme: Borăscu, Râul Şes, Gomoviţa (Posea şi colab., 1974, Velcea şi Roşu, 1982,
Geografia României, voi. m, 1987).
Munţii Parâng ocupă partea de nord-est a judeţului între Jiu şi Olteţ având orientarea culmii 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;
acest tip de relief prin formele sale atestând existenţa ultimelor două faze glaciare: Riss şi Wurm (Velcea şi Savu,
1982). Cele mai dezvoltate reliefuri glaciare relicte se păstrează în bazinele superioare ale Jieţului, Lotrului,
Latoriţei, Gilortului.
Munţii Vâlcan situaţi în nord-vestul judeţului, între râurile Jiu şi Motru au înălţimi care variază între 1945 m,
Vârful Orlea şi 400-500 m pe linia localităţilor Porceni-Curpen-Dobriţa-Valea Mare- Boroşteni-Pocruia-Padeş.
Culmile sunt uşor accesibile, cu plaiuri deschise presărate cu numeroase stâne. Aceşti munţi au un aspect
asimetric, terminându-se brusc spre Depresiunea Petroşani şi în trepte spre Depresiunea Subcarpatică Gorjenă
(Olteană).
În colţul nord-vestic al judeţului se desfăşoară versantul sudic al Munţilor Godeanu (Vârful Godeanu 2230
m), cu aspectul lor de platoşă cu abrupturi puternice şi prezenţa reliefului glaciar pe marile înălţimi.
Munţii Godeanu se desfăşoară pe o arie îngustă, în partea de nord-vest a judeţului. Culmile muntoase au
altitudini medii între 1.800-2.000 m. Varietatea peisajului este dată de netezimea platformelor de eroziune,
aspectul mai greoi ai culmilor, de urme ale eroziunii glaciare.
Legătura dintre Oltenia şi Transilvania pe teritoriul judeţului Gorj se realizează prin următoarele trecători:
Trecătoarea Lainici începe la nord de oraşul Bumbeşti Jiu şi se termină la sud de Iscroni urmând defileul
îngust al Jiului, desparte Munţii Vâlcan de Munţii Parâng.
Trecătoarea Novaci-Sebeş face legătura între Oltenia şi Depresiunea Sebeşului. începe la ieşirea nord
Novaci şi se termină 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.
Subcarpaţii Gorjului sunt situaţi în partea centrală a judeţului ocupând circa 34% din suprafaţa sa; situaţi
între Motru şi Olteţ 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, cunoscut şi sub denumirea de Depresiunea
Subcarpatică Olteană, 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 Cemădiei, 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. Al doilea uluc depresionar,
cunoscut în literatura geografică şi sub numele de Depresiunea intracolinară sau Târgu Jiu-Câmpu lui Neag are ca
limită vestică Depresiunea Ciuperceni iar spre est pătrunde pe Valea Câlnicului până dincolo de Albeni.
Dealurile colinare din sudul judeţului aparţin Podişului Getic fiind formate din depozite sedimentare
monoclinale cu structuri orizontale de vârstă mio-pliocenă. în aceste structuri îşi fac apariţia bogăţii ale subsolului,
cele mai importante fiind lignitul, petrolul şi gazele de sondă. Din cadrul Piemontului Getic, pe teritoriul judeţului
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Gorj se regăsesc următoarele subunităţi: Piemontul Motrului (parţial, la est de Motru - Dealurile Jilţului), Gruiurile
Jiului, culoarul Jiului şi Piemontul Olteţului puţin după râul Amaradia cunoscute în literatura geografică sub numele
de Dealurile Amaradiei
Principalele ape curgătoare de pe teritoriul judeţului Gorj (Motru, Jiu, Gilort) împart aceste dealuri în
următoarele grupe:
Dealurile (Piemontul) Motrului între Motru şi Jiu; se prezintă sub forma unor dealuri prelungi fragmentare
cu direcţie nord-vest - sud-est, în conformitate cu înclinarea generală a piemontului. Aici sunt localizate unele din
cele mai importante resurse de lignit.
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. Cu toate că în mare parte sunt acoperite de păduri
prezintă şi suprafeţe intens afectare de procese de degradare actuale.
Dealurile (Piemontul) Olteţului între Gilort şi Olteţ cu subunitatea Dealurile Amaradiei. Este o
unitate relativ omogenă, prezentând diferenţieri de la nord la sud şi de la vest la est. Sunt formaţi din pietrişuri şi
nisipuri de diferite categorii.

SC USI SRL
06.10.2016

Fig.27 Unităţile de relief jud. Gorj
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Fig.28 Orientarea interfluviilor și a văilor secundare.

2.4.3. Aspecte generale privind fondul forestier și spațiile verzi
Din datele Institutului Național de Statistică (http://statistici.insse.ro/), suprafața ocupată de pădure și alte
terenuri forestiere la nivelul jud. Gorj în anul 2015 era de 249200 ha, reprezentând astfel aproximativ 44% din
suprafaţa judeţului.

SC USI SRL
06.10.2016

Fig. 29 Harta suprafețelor de pădure și terenuri forestiere în jud. Gorj.
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Vegetația are un rol important prin capacitatea sa de diminuare a poluanților gazoși și a aerosolilor.
În ceea ce privește spațiile verzi la nivelul județului Gorj pentru a avea o imagine de actualitate asupra
suprafeței acestora, au fost coraborate datele din cadrul http://statistici.insse.ro/ cu datele transmise de unele
dintre primăriile municipiilor și orașelor ca urmare a unei solicitări scrise în timpul realizării prezentului Plan.
Situația spațiilor verzi prezentânudu-se astfel:
Tabel nr. 2.6 Situația spaților verzi la nivelul municipiilor și orașelor din județul Gorj.

Localități

Suprafață spațiu
verde (ha)

77812 MUNICIPIUL TIRGU JIU
78141 MUNICIPIUL MOTRU
79308 ORAS BUMBESTI-JIU
78258 ORAS NOVACI
82895 ORAS ROVINARI
78454 ORAS TICLENI
78329 ORAS TIRGU CARBUNESTI
82430 ORAS TISMANA
82617 ORAS TURCENI
Total

110
41
10,178
23
13,3876
17,6863
12
9
97,6
321,215

datele subliniate sunt preluate din cadrul http://statistici.insse.ro/, iar cele ne subliniate sunt transmise de către primări

Corelând datele obținute cu datele publice http://statistici.insse.ro/ se observă o creștere a suprafeței
spațiilor verzi în ultimi doi ani, depășind valorile maxime înregistrate în anii 1993 – 1995, perioadă după care
suprafața acestora a intrat într-un continuu regres.

Fig.30 Evoluția suprafeței spațiului verde în județul Gorj .

2.5. Informații privind tipul de ținte care necesită protecție în zonă
Principala țintă ce necesită protecția în zonă rămâne populația.
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Calitatea sănătăţii populaţiei reprezintă în fapt unul din obiectivele acestui plan ce urmărește ca prin
aplicarea măsurilor propuse să ducă spre scăderea concentrațiilor de poluanţi în aer astfel încât incidența
înbolnăvirilor din aceste cauze să cunoască o reducere semnificativă.
Tabel nr. 2.7 Născuți vii pe medii de rezidență în județul Gorj.

Medii de
rezidenta

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete

Total
Urban
Rural

Gorj
Gorj
Gorj

sursa: http://statistici.insse.ro/

Anul 2010
Numar
persoane
3124
1627
1497

Ani
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
UM: Numar persoane
Numar
Numar
Numar
persoane
persoane
persoane
2923
2968
2952
1452
1481
1496
1471
1487
1456

Anul 2014
Numar
persoane
2750
1347
1403

Tabel nr. 2.8 Decedați pe grupe de vârstă în județul Gorj.

Grupe de
varsta

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete

Total
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55- 59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si
peste

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Anul 2010
Numar
persoane
4292
34
7
6
11
10
16
29
45
79
112
217
229
305
317
623
764
800

Gorj

Ani
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
UM: Numar persoane
Numar
Numar
Numar
persoane
persoane
persoane
4118
4157
4049
34
39
29
2
3
1
7
4
5
13
10
11
9
20
11
15
19
20
30
17
17
44
49
39
82
105
92
86
77
90
176
166
129
216
259
251
306
293
303
347
330
303
557
487
460
726
759
759
771
688
742

688

sursa: http://statistici.insse.ro/.

697

832

787

Anul 2014
Numar
persoane
4272
27
:
2
7
7
14
18
40
69
129
141
289
342
372
467
764
727
857

Tabel nr. 2.9 Rata mortalității pe medii de rezidență în județul Gorj.

Medii de
Macroregiuni,
rezidenta regiuni de dezvoltare

Anul 2010

Anul 2011

Ani
Anul 2012

Anul 2013
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si judete

Total
Urban
Rural

Gorj
Gorj
Gorj

sursa: http://statistici.insse.ro/.

Decedati la
1000
locuitori
11,4
7,5
15

UM: Decedati la 1000 locuitori
Decedati la
Decedati la
Decedati la
1000
1000
1000
locuitori
locuitori
locuitori
10,9
11,1
10,9
7,5
7,6
7,3
14,2
14,4
14,2

Decedati la
1000
locuitori
11,6
8,3
14,7

Tabel nr. 2.10 Decedați pe cauze de decese în județul Gorj.

Clasificarea
internationala a
maladiilor - Revizia a X
a 1994
Total
Boli infectioase si
parazitare
din care: Tuberculoza
Tumori
Boli endocrine, de
nutritie si metabolism
din care: Diabet zaharat
Tulburari mentale si de
comportament
Boli ale sistemului
nervos, boli ale ochiului
si anexele sale, boli ale
urechii si apofizei
mastoide
Boli ale aparatului
circulator
din care: Boala
ischemica a inimii
din care: Boli cerebrovasculare
Boli ale aparatului
respirator
Boli ale aparatului
digestiv
Boli ale aparatului
genito-urinar
Sarcina, nastere si
lauzie
Unele afectiuni a caror
origine se situeaza in

Macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si judete

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
2011
2012
2013
2014
UM: Numar persoane
Numar
Numar
Numar
Numar
Numar
persoane persoane persoane persoane persoane
4292
4118
4157
4049
4272
Anul
2010

19
10
697

26
19
690

26
20
689

15
11
720

22
20
721

73
73

56
56

68
68

57
57

57
57

13

8

2

2

5

22

11

19

18

23

2653

2644

2563

2539

2695

839

835

815

811

833

1291

1252

1212

1208

1265

236

190

200

155

157

269

209

279

241

283

59

49

56

68

67

2

3

1

1

1

9

16

19

12

11

Gorj

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
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perioada perinatala
Malformatii
congenitale, deformatii
si anomalii
cromozomiale
Leziuni traumatice,
otraviri si alte
consecinte ale cauzelor
externe
Alte cauze

sursa: http://statistici.insse.ro/

Gorj
8

4

10

6

6

220
12

195
17

211
14

183
32

202
22

Gorj
Gorj

Se observă că o cauzalitate importantă se regăsește în cazul bolilor asociate inclusiv poluării factorului de
mediu aer: tumori, boli endocrine, boli ale aparatului circulator, boli ale aparatului respirator, malformații
congenitale.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe baza datelor colectate a estimat că în anul 2012 au murit circa
7 milioane de oameni – unul din opt din totalul deceselor la nivel mondial- ca urmare a expunerii la poluarea
aerului. Ceea ce relevă că poluarea aerului este acum în lume cel mai mare risc de mediu la adresa sănătății
umane. Reducerea poluării aerului ar putea salva milioane de vieți.
Boli asociate și poluării aerului:
Tumori
În cazul bolilor cancerigene, statisticile medicale demonstraeză că poluarea aerului provoacă, pe lângă
cancerul de plămâni și alte tipuri de tumori maligne ale buzei, cavității bucale, traheei și bronhiilor, și alte tipuri de
cancer.
Boli endocrine
Cercetările au scos la iveală că o familie de patru persoane care arde gunoiul în curte se face
responsabilă de producerea unei cantități de dioxină similară celei eliberate de un incinerator de deșeuri care
deservește un oraș, dar care are instalații specializate, conforme și autorizate.
Fumul ce rezultă din aceste arderi, pe lângă dioxină, conţine și o serie întreagă de alte substanțe
poluante responsabile de dereglarea sitemului endocrin.
Astfel de cazuri sunt întâlnite și în județ, mai ales în zonele în care se depozitează necontrolat deșeuri sau
în gropile de gunoi neecologizate până la această dată.
Boli ale apartului circulator
Ultimile cercetări demonstrează că poluarea afectează cordul mai mult decât cocaina, stresul sau
oboseala. Poluarea atmosferică determină o creștere a riscului de probleme respiratorii și o creşterii a viscozităţii
sângelui, cu riscuri crescute astfel și pentru infarct.
Boli ale aparatului respirator
S-a demonstrat că în zonele urbane puternic industrializate există o serie de radicali liberi mai periculoși
de cât cei identificați în fumul de țigară ori rezultați în urma arderii biocarburanților. Astfel, în zonele poluate se
poate inhala, cu peste trei sute de ori mai mulți radicali liberi, cu efecte grave asupra sănătății în general și
aparatului respirator în special, inclusiv cu risc ridicat de cancer pulmonar.
Foarte afectați de poluare, pentru toată durata vieții, pot fi copiii și tinerii, deoarece lipsa aerului curat nu
permite plămânilor să se dezvolte la capacitatea normală. Plămânii se dezvoltă între 10 și 18 ani, cu o perioadă de
prelungire la băieți. După ce ating capacitatea pulmonară maximă, funcția acestor organe poate sa rămână stabilă
până la vârsta a treia.
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Această capacitate pulmonară scăzută, care presupune cel mult 80% din capacitatea pulmonară normală
pentru vârsta respectivă, va avea impact pe parcursul întregii vieți a individului și are efecte atât pe termen scurt,
cât și pe termen lung. Ca efecte imediate, se pot înregistra răceli frecvente, iar pe termen lung, risc crescut de boli
grave, respiratorii și cardiovasculare.
De altfel, poluarea aerului afectează căile respiratorii și sănătatea adultului înca din viața intrauterină,
susțin oamenii de știință. Un studiu demonstrează ca influențele precoce asupra sistemului respirator determină o
intensificare a maladiilor respiratorii la vârsta adultă, și, implicit, o speranță de viață mai scăzută. Concluzia
studiului a fost aceea că frecvența respiratorie este influențată de gradul de poluare a aerului și cu cât frecvența
este mai ridicată, cu atât inflamarea sistemului respirator este mai pronunțată și riscă sa devină mai gravă. Autorii
studiului au ajuns la această concluzie, pe baza observațiilor referitoare la faptul că poluarea crește nevoile
respiratorii ale fetusului, astfel încât cei afectați sunt nevoiți să respire respire de 48 de ori pe minut față de media
de 42 de respirații pe minut a fetușilor cu expunere scăzută la poluare. Cercetarea s-a realizat cu luarea în
considerare a trei indicatori ai poluării atmosferice: procentul de azot, cel al dioxiodului de azot si numărul de
particule în suspensie din aer.
Malformații congenitale
Poluarea nu doar reduce durata de viață, ci și anulează sau diminuează posibilitatea de a aduce pe lume
noi indivizi, afectând fertilitatea, sporind riscul de avort și schimbând dinamica populației, prin influențarea sexului
bebelușilor. Astfel, un studiu, a evidențiat că poluarea scade eficiența unui tratament de fertilitate cu 25%, la
pacientele expuse, dar crește riscul de naștere prematură, greutate mică la naștere și malformații. Tot în cadrul
unui studiu, s-a scos la iveala că poluarea aduce și modificări ale sexului bebelușilor, cu o incidență de 30% mai
crescută a celor de sex feminin, la mamele expuse la poluare.
Prin modelarea, datelor din cadrul Tabelului cu nr. 2.10 în ceea ce privește decedați pe cauze, cu datele
statistice oferite de OMS, obținem o imagine de ansamblu a ratei deceselor în județul Gorj posibil datorate poluări
aerului.
Cauzistica probabilă a deceselor cauzate de boli între care se pot regăsi şi efectele poluării aerului în Jud.
Gorj este prezentată în tabelul de mai jos, putându-se observa că din totalul de decese, aproximativ 10% sunt
datorate bolilor aparatului respirator:
Tabel nr. 2.11 Cauzistica probabilă a deceselor cauzate de boli între care se pot regăsi şi efectele poluării aerului în Jud. Gorj.

Ani
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
UM: Numar persoane
Numar
Numar
Numar
persoane persoane persoane
476
473
466
86
86
90

Clasificarea
internationala a
maladiilor - Revizia a X a
1994

Macroregiuni,
regiuni de
dezvoltare si
judete

Total decese
Tumori
Boli endocrine, de
nutritie si metabolism
Boli ale aparatului
circulator
Boli ale aparatului
respirator
Unele afectiuni a caror
origine se situeaza in
perioada perinatala
Malformatii
congenitale, deformatii
si anomalii

Gorj
Gorj

87

Gorj

9

7

9

7

7

Gorj

331

330

320

317

336

Gorj

29

24

25

19

20

Gorj

1

2

2

3

2

Gorj

1

0

1

1

1
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cromozomiale
Leziuni traumatice,
otraviri si alte
consecinte ale cauzelor
externe
Alte cauze

Gorj

27

24

26

23

25

Gorj

1

2

2

4

3

2.6. Stații de măsurare (hartă, coordonate geografice)
În județul Gorj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj exploatează trei staţii automate de monitorizare a
calităţii aerului incluse în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.
Acestea sunt structurate astfel:
Staţia GJ-1 Tg.-Jiu

Fig.31 Stație de monitorizare a fondului urban GJ-1 .

Codul statiei: RO0150A
Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană, in apropierea platformei industriale din zona de nord a
Municipiului Tg.-Jiu.
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 2
Aria de reprezentativitate :
Clasa staţiei
Raza ariei de reprezentativitate
Industrial
1 - 5 km
Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade decimale).
N: 45.05019513
E: 23.27397673
Altitudinea: 208 m
Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 metoda gravimetrică, O3.
Parametrii meteorologici măsuraţi ce se utilizează strict pentru interpretarea/gestionarea datelor
referitoare la poluanții determinați – temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea
atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.
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Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE distanţa până la cele mai apropiate obstacole
(case): 30 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (case): 7 m.
Caracterizarea zonei: rezidenţială
Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei
instalaţii de ardere neindustriale/rezidențiale;
prelucrare în industria chimică (cauciuc);
procese de producţie;
trafic rutier.
Caracterizarea industriei
Producția articolelor de cauciuc se află la o distanță de aproximativ 2 km.
Întreținerea și reparațiile utilajelor miniere- la o distanță de aproximativ 1 km.
Stația GJ-2 Rovinari

Fig.32 Stație de monitorizare a influenței industriale GJ-2 .

Codul statiei: RO0151
Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană, in apropierea platformei industriale din zona de est a
orașului Rovinari.
Adresa:str. Constructorilor nr.7
Aria de reprezentativitate
Clasa staţiei
Raza ariei de reprezentativitate
Industrial
1 - 5 km
Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, masurate în grade decimale).
N: 44.8971822
E: 23.17087144
Altitudinea: 154 m
Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 metoda gravimetrică, O3.
Parametrii meteorologici măsuraţi ce se utilizează strict pentru interpretarea/gestionarea datelor
referitoare la poluanții determinați – temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea
atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.
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Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE. Distanţa până la cele mai apropiate obstacole
(blocuri): 315 m.
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: industrială
Caracterizarea zonei: rezidenţială
Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei
instalaţii mari de ardere industriale;
exploatări miniere de suprafață (lignit);
trafic rutier.
Caracterizarea industriei
Producerea de energie electrică în instalații mari de ardere pe combustibili fosili se află la o distanță de
aproximativ 2,5 km.
Extracția de lignit în carierele de suprafață se află la o distanță de aproximativ 3 km.
Staţia GJ-3 Turceni

Fig.33 Amplasamentul unde se afla stația de monitorizare a influenței industriale GJ-3 .

Codul statiei: RO0152A
Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană, in apropierea platformei industriale din zona de est a
orașului Turceni.
Adresa:str. Muncii nr. 452 B
Aria de reprezentativitate
Clasa staţiei
Raza ariei de reprezentativitate
Industrial
1 - 5 km
Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, masurate în grade decimale).
N: 44.68062634
E: 23.37357847
Altitudinea: 124 m
Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 metoda gravimetrică.
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Parametrii meteorologici măsuraţi ce se utilizează strict pentru interpretarea/gestionarea datelor
referitoare la poluanții determinați – temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea
atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.
Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE distanţa până la cele mai apropiate obstacole
(Primăria Orașului Turceni) 25 m.
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: industrială
Caracterizarea zonei: rezidenţială
Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei
instalaţii mari de ardere industriale;
instalații mici de ardere (centrale termice- încălzire rezidențială);
trafic rutier.
Caracterizarea industriei
Producerea de energie electrică în instalații mari de ardere pe combustibili fosili se află la o distanță de
aproximativ 2,8 km.

Fig.34 Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului din jud. Gorj
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CAPITOLUL 3
Analiza situației existente

3.1 Descrierea modului de identificare a scenariilor/măsurilor, precum și estimarea efectelor acestora.
Pentru identificarea scenariilor s-a ținut cont de evaluarea comparativă a tendințelor privind evoluția
principalelor domenii de activitate din județ, tendințele anumitori indicatori (populație, infrastructură, energie,
transport, agricultură, deșeuri, etc.) dar și prin evoluția cantităților de emisii raportate și a concentrațiilor de poluanți
monitorizați de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj (descrise în cadrul cap. 4.1). Pe baza acestei evaluări
comparative, previziunile privind evoluția calității aerului în județul Gorj au fost structurate în cadrul a două
scenarii:
- Scenariul 1 – Menținerea situației la nivelul anului de referință 2014 a emisiilor de poluanți
- Scenariul 2 – Creșterea emisiilor de poluanți conform tendințelor identificate
În ceea ce privește măsurile, acestea au fost preluate și tratate din documente aprobate la nivelul județului
Gorj sau în curs de aprobare cum ar fi Planul investițional al județului Gorj, Planul de mobilitate al Municipiului
Târgu Jiu, Planurile de refacere a mediului a S.C.E Oltenia S.A, pe lângă acestea au fost propuse măsuri de
conștientizare/informare, măsuri de achiziționare de autobuze electrice în cadrul măsurilor propuse prin planul de
mobilitate, măsuri în ceea ce privește cota de cărbune alocată angajaților și pusă spre vânzare la terți, aceasta
fiind o situație care a luat amploare în ultimi ani având în vedere creșterea prețului la lemn, etc (vezi. Cap. 4.3).
S-au ales aceste măsuri având în vedere factorul cost/beneficiu, din punct de vedere a costurilor acestea sunt
propuse spre bugetare (2014 - 2020) și nu presupune un efort suplimentar din partea autorităților, iar beneficiul
este cuantificat prin efectul acestor măsuri asupra calității aerului (vezi Cap. 4.3).
Estimarea efectelor măsurilor s-a realizat în funcție de sursa de emisie a poluanților, astfel:
- surse mobile – pentru sursele mobile, estimările efectelor măsurilor propuse s-a realizat cu ajutorul
programul COPERT 4, în cadrul căruia pentru fiecare drum propus pentru modernizare s-au utilizat valorile de
trafic pentru sectoarele respective de drum, consumul aferent de carburant (a fost estimat pe baza valorilor de
trafic aferentă sectorului respectiv de drum), viteza de deplasare în cazul drumurilor nereabilitate a fost mai
scazută (25-30 Km/h) iar în urma reabilitarii aceasta a crescut (35 – 40 km/h) astfel prin prelucrarea datelor a
reieșit cantitatea de poluant cu care se reduce pentru fiecare kilometru reabilitat/modernizat (vezi. Cap. 4.3).
COPERT 4, a fost utilizat și în cazul estimărilor efectelor măsurilor propuse prin planul de mobilitatea unde în
funcție de măsura propusă datele introduse în program au diferit.
- surse de suprafață – în cazul măsurilor ce cuprind lucrări de reabilitare termică (anvelopare, refațadare,
restaurare), reabilitare și modernizare a instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic etc. s-au
utilizat ca suport în calculul, următoarele date:
Tabel nr. 3.1 Evoluţia consumurilor specifice de energie termică pentru încălzirea clădirilor de locuit colective

Construcţii existente

Perioada
construirii

R termică medie
globala a clădirii
Rom [ m2K/W ]

noi

Construcţii

Perioada
construirii

Înainte de
1985

1985 1996

1996 2000

2000 2017

0,6 - 0,7

0,9 0,95

1,75

2
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Necesarul specific de
căldură
pentru
încălzire
G [W/m3K]
Necesarul maxim orar
de căldură pentru
încălzire
[KW/apart]
Necesarul anual de
energie
termica
pentru incalzire
[KWh/apart]

1

0,8

0,5

0,4

7

5,6

3,5

2,8

15 750

12 600

7 875

6 300

56,70

45,36

28,35

22,68

[GJ/apart]
Tabel nr. 3.2 Consumuri specifice actuale de energie pentru satisfacerea utilităţilor de bază în menajele populaţiei urbane

Tip locuinţă /
Apă
clădire / sistem Încălzire
caldă
de încălzire

Prep.
hranei

Iluminat
Total
şi ap.
electrocasnice

Apartament /
138

121

53

29

340

138

57

53

29

277

Locuinţe şir,
cuplate / Casă /
Termoficare

164

138

60

32

394

Locuinţe şir,
cuplate / Casă /
CT proprie

164

66

60

33

323

Locuinţe şir,
cuplate / Sobe

164

13

60

31

268

Locuinţe şir,
cuplate / Plite

164

7

60

31

262

Bloc /
Termoficare
Apartament /
Bloc / CT proprie
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Case individuale
/ Termoficare

220

112

49

31

412

Case individuale
/ CT proprie

220

53

49

31

353

Case individuale
/ Sobe

220

11

49

21

301

Case individuale
/ Plite

220

5

49

21

296

Tabel nr. 3.3 Coeficienţi globali normaţi de izolare termică,

Nr.
niveluri

A/V
(m2/m3)

0,8
0,85
0,9
1
0,95
1
1,05
1,1
0,45
0,5
0,55
2
0,6
0,65
0,7
0,75
0,3
0,35
0,4
3
0,45
0,5
0,55
0,6
A- aria anvelopei, V – volumul încălzit.

GN
(W/m3K)
0,77
0,81
0,85
0,88
0,91
0,93
0,95
0,57
0,61
0,66
0,7
0,72
0,74
0,75
0,49
0,53
0,57
0,61
0,65
0,67
0,68

Nr.
niveluri

4

5

10

, la clădiri de locuit

A/V
(m2/m3)

GN
(W/m3K)

0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,50
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45

0,46
0,5
0,54
0,58
0,61
0,64
0,65
0,43
0,47
0,51
0,55
0,59
0,61
0,63
0,41
0,45
0,49
0,53
0,56
0,58
0,59

În cazul măsurilor ce prevăd reducerea utilizării lignitului la încălzirea locuințelor, la modernizarea instalațiilor
de ardere, etc. din cadrul surselor de suprafață și staționare, pentru calcul s-a utilizat Emissions Calculator Vers.
501 - http://www.sei.ie/reio.htm și GHG Calculator vers. 1 – de Bioenergy 2020+ GmbH și Technologie &
Innovation GmbH.
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Efectul măsurilor destinate creșterii suprafaeței de spații verzi și închiderii și ecologizarea haldelor de
steril, sunt estimate pe baza următorului studiu D.J. Nowak et. Al./Urban Forestry & Urban Greening 4 (2006):
Tabel nr. 3.4 Efectul măsurilor destinate creșterii spațiilor verzi

În scopul evaluării efectului măsurilor propuse a fost utilizat programul SHERPA (Screening for High Emission
Reduction Potential on Air) ce este un instrument Java / Python, care permite o explorare rapidă a potențialelor
îmbunătățiri ale calității aerului rezultate din măsurile naționale / regionale / locale de reducere a emisiilor. Este un
program dezvoltat de Comisia Europeană prin Joint Research Centre.
3.2 Analiza situației curente cu privire la calitatea aerului - la momentul inițierii planului de menținere a
calității aerului.
Analiza situației curente cu privire la calitatea aerului s-a realizat pe baza datelor pentru fiecare poluant în
parte din cadrul Raportului anual privind starea mediului – 2015 și a Raportului anual privind calitatea aerului –
2015, care sunt disponibile publicului pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.
Conform raportului privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2015, s-a efectuat monitorizarea continuă
a fracțiunii PM10 prin metoda gravimetrică la cele trei stații de monitorizare a calității aerului din județ. Pentru nici
una din staţii nu s-au înregistrat mai mult de 35 de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru sănătate (50 µg/mc)/an
calendaristic.
Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM10 depăşiri ale valorii limită zilnice, după cum urmează:
Tabel nr. 3.5 înregistrări la indicatorul PM10

Staţia

Poluant

Nr. medii zilnice
măsurate

GJ-1

PM10 automat

195

Date valide
%
53,4

Nr. probe ce depăşesc
valoarea limită zilnică (50
µg/mc)
10

Media
anuală
µg/mc
*
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GJ-2
GJ-3

PM10
gravimetric
PM10 automat
PM10
gravimetric
PM10 automat
PM10
gravimetric

187

51,2

14

*

223

61,0

10

*

221

60,5

12

*

185

50,6

3

*

188

51,5

3

*

Aceste depășiri s-au înregistrat cu precădere în lunile de iarnă și în zilele de vară asociate perioadelor în care
s-au înregistrat o intensificare a vântului. Depășirile se datorează în principal combustibililor folosiți în producerea
energiei electrice, la încălzirea locuințelor individuale şi împrăştierea pe carosabil de material antiderapant, fiind
favorizat și de condițiile meteo nefavorabile (ceață, vânt slab).

Fig. 35 Variația concentrației PM10 – medii zilnice(http://apmgj.anpm.ro/).

Pentru NO2 în anul 2015, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită orare pentru sănătatea umană la acest
indicator – respectiv 200 µg/m3 și nici media anuală – 40 µg/m3.
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Fig. 36 Variația concentrației dioxidului de azot – medii orare http://apmgj.anpm.ro/

În cazul SO2 pentru anul 2015, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită orare pentru sănătatea umană la
acest indicator – respectiv 350 µg/m3 și nici valorile limită pentru 24 de ore – 125 µg/m3.

Fig. 37 Variația concentrației dioxidului de sulf – medii orare http://apmgj.anpm.ro/

În cazul CO pentru anul 2015, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită la acest indicator – respectiv 10
mg/m3.
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Fig. 38 Variația concentrației de monoxid de carbon – maxime zilnice a mediilor pe 8h http://apmgj.anpm.ro/

Conform raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2015, benzenul nu se măsoară.
În cazul metalelor grele pentru anul 2015, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită pentru plumb, respectiv
ale valorilor țintă pentru arsen, cadmiu și nichel.
Conform raportului privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2015, în cazul ozonului nu s-au înregistrat
depășiri a valorii țintă, pragul de informare, pragul de alertă la nici una din stații.

Fig. 39. Variația concentrației ozonului – medii orare lunare http://apmgj.anpm.ro/

Variația anuală indică valori mai crescute în perioada de vară datorată creșterii temperaturilor și a duratei de
iluminare diurnă, factori care favorizeză reacțiile fotochimice de formare a ozonului.
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3.3 Caracterizarea indicatorilor vizați în planul de menținere a calității aerului și informații corespunzătoare
referitoare la efectele asupra sănătății populației sau, după caz, a vegetației
Poluanți atmosferici analizați în cadrul evaluării calității aerului înconjurător:
1. Particule în suspensie (PM10 şi PM2,5)
2. Dioxid de azot (NO2)
3. Dioxid de sulf (SO2)
4. Monoxid de carbon (CO)
5. Benzen (C6H6)
6. Plumb (Pb)
7. Arsen (As)
8. Cadmiu (Cd)
9. Nichel (Ni)
10. Ozon (O3)
3.3.1. Particule în suspensie (PM10 şi PM2,5)
Particulele în suspensie, spre deosebire de alți poluanți sunt un aglomerat de particule provenind din surse
diferite și care au dimensiuni diferite, compoziții diferite și proprietați diferite. Ele reprezintă o mixtură complexă de
substanțe organice și anorganice.
Particulele în suspensie se pot întâlni în mediul urban în special, și se împart în două grupe și anume în:
- particule mari reprezentate de PM10 și PM10-2.5 și
- particule fine reprezentate de PM2.5
Particulele fine, spre deosebire de cele mari, rămân în atmosferă un timp mai lung ceea ce poate face ca
ele să poată fi răspândite la distanțe mari și astfel, să afecteze zone mai întinse.
Particulele din atmosferă provin dintr-o varietate de surse. Ele au caractere morfologice, fizice, chimice și
termodinamice diferite.
Sursele de particule din aer
Suersele de particule pot fi împărțite în două categorii și anume:
- naturale;
- antropogene.
Sursele antropogene pot fi divizate în surse:
- surse fixe sau staționare și
- surse mobile.
Dintre sursele staționare se pot aminti:
- arderea unor combustibili fosili pentru încălzitul locuințelor,
- arderea combustibilor pentru obținerea energiei electrice,
- arderea combustibililor în procese industriale diverse,
- arderea biomasei (lemnului) din păcate pentru încălzit,
- arderea vegetației pentru eliberarea unor terenuri, în agricultură,
- arderea vegetației pentru eliberarea de terenuri în vederea efectuării de construcții,
- arderea rezidiilor menajere sau agricole,
- construcții și demolări,
- morărit și dispozitive folosite în agricultură,
- procesarea materialului lemnos,
- industria petrochimică,
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- industrii de prelucrare a materialelor,
- industrii de prelucrare a elementelor minerale,
- eroziunea solului,
- depozitarea și reciclarea gunoiului,
- antrenarea prafului de pe drumuri pavate sau nepavate.
Dintre sursele mobile cele mai importante sunt mijloace de transport. Acestea pot reprezenta surse directe
de emisie atât a particulelor primare cât și a celor secundare. Astfel de surse sunt autovehicule care circulă pe
autostrăzi, pe drumuri naționale precum și surse care nu au conexie cu drumurile.
Efectele asupra sănătății induse de expunerea la particulele din aer
Influenţa expunerii la PM în asociere cu alţi poluanţi din aer pot duce la apariţia unor efecte asupra
sănătăţii omului.
Aceste efecte pot fi clasificate astfel:
- efectele expunerii de scurtă durată;
- efectele expunerii de lungă durată.
Efectele expunerii de scurtă durată
- efectele expunerii la elementele particulate din aer asupra incidenţei bolilor respiratorii,
- efectele expuneri la elemenete particulate din aer asupra simptomatologiei respiratorii astfel:
- efectele expunerii la elementele particulate din aer asupra simptomatologiei la astmatici,
- efectele expunerii la elementele particulate din aer asupra simptomatologiei la non-astmatici,
- efectele asupra ritmului de utilizare a medicaţiei bronhodilatatoare la astmatici,
- efectele asupra ratei de apariţie a simptomelor la nivelul tractului respirator superior,
- efectele asupra ratei de apariţie a simptomelor la nivelul tractului respirator inferior,
- efectele asupra ratei de apartiţie a tusei,
- efectele expunerii la elementele particulate din aer asupra performanţelor funcţionale respiratorii.
- mortalitatea indusă de expunerea de scurtă durată la elemente particulate din aer,
- creşterea morbidităţii, a internărilor în spitale şi a numărului de vizite la cabinetul medical ca urmare a
expunerii de scurtă durată la particulele din aer,
- efectele expunerii la elementele particulate asupra aparatului cardiovascular,
Efectele expunerii de lungă durată:
- mortalitatea indusă de expunerea de lungă durată la elementele particule din aer,
- efecte asupra morbidităţii care pot fi:
- influenţa asupra prevalenţei simptomelor respiratorii şi a bolilor pulmonare la copii şi adulţi,
- efectele asupra performanţelor funcţionale respiratorii pulmonare,
- efectele asupra simptomatologiei apărute la astmatici şi la non-astmatici,
- prevalenţa simptomelor respiratorii şi a bolilor pulmonare la copii şi adulţi,
- inducerea cancerului pulmonar.
- influenţa asupra prevalenţei bolilor cardio-vasculare,
Metode de referință pentru prelevare și măsurarea PM10 și PM2,5
Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea concentrației de PM10 este cea prevazută în standardul
SR EN 12341 – Aer înconjurător. Metoda standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției
masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie.
Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM2,5 este cea prevazută în standardul EN 12341 - Aer
înconjurător. Metoda standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau
PM2,5 a particulelor în suspensie.
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Norme

Tabel nr. 3.6 Norme

Valori limită

Valoare țintă
Valori limită

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Pulberi in suspensie - PM10
3
50 µg/m - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane
40 µg/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Pulberi în suspensie – PM2,5
3
25 µg/m - valoarea-țintă anuală
25 µg/m3 - valoarea limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2015
20 µg/m3 - valoarea limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2020

Tabel nr. 3.7 Evoluția concentrațiilor de PM 10 în perioada 2010 – 2014 în județul Gorj la cele 3 stații de monitorizare

µg/mc
Staţia/Anul
2010
2011
2012
2013
2014
GJ1
31.87
*
34.39
*
*
GJ2
46.7
*
*
38.78
33.82
GJ3
*
*
*
25.97
21.6
Notă: * -nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date valide pentru calculul mediei anuale
sursa http://apmgj.anpm.ro/

Fig.40 Concentrații medii anuale înrtegistrate la stațiile de monitorizare, în intervalul 2010 – 2014, http://apmgj.anpm.ro/.
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3.3.2. Dioxid de azot (NO2)
Dioxidul de azot este un gaz de culoare galben - orange - roşu - brun în funcţie de temperatură, este mai greu
decât aerul. Acesta este monitorizat frecvent de către Agenţia pentru Protecția Mediului Gorj deoarece este
generat de arderea combustibililor în motoare, cuptoare etc., este unul din compuşii implicaţi în formarea smogului
oxidant.
Concentraţia maximă admisă pentru 24 de ore în România a NO2 este de 0,100 µg/m3, în timp ce concentraţia
maximă admisă pentru 30 minute este de 300 µg/m3 sau 0,3 µg/m3.
Monoxidul de azot poate intra în reacţie cu numeroşi oxidanţi:
 oxigenul atomic:
NO + O + M → NO2 + M
 oxidul de azot se combină cu oxigenul molecular, pur sau din aer, în reacţie rapidă, rezultând dioxiaul
de azot:
2NO + 02 → 2N02
 în urma reacţiei cu ozonul monoxidul de azot se transformă în dioxid de azot:
NO + O3 → NO2 + 02
Oxidarea este în funcţie de concentraţia de monoxid de azot. Astfel, oxidarea se produce în câteva minute
atunci când concentraţia de monoxid de azot este de 1000 ppm. în timp ce, la concentraţii mici oxidarea se
desfăşoară încet. Când concentraţia este de 1 ppm, jumătate din cantitatea de NO se oxidează în 100 de ore. însă
la concentraţia de 0,1 ppm, jumătate din cantitatea de NO este oxidată în 1000 de ore (Gavrilescu Elena, 2008).
 Dioxidul de azot reacţionează cu apa:
2NO2 + H2O→HNO2 + HNO3
 Reacţia dintre hidroxizii alcalini şi dioxidul de azot:
2NO2 + 2NaOH → NaN02 + NaNO2 + H2O
 Reacţia dintre ionii iodură şi dioxidul de azot, în mediu acid, cu formare de iod:
NO2 + 2I + 2H → NO + I2 + H2O
Surse de poluare
Oxizii de azot sunt emişi în cantităţi mari de procesele biologice. Bacteriile nitrificatoare constituie principala
sursă naturală de producere a monoxidului de azot. Se apreciază că sursele naturale emit de circa 10 ori mai mult
NO decât sursele tehnologice, însă datorită faptului că primele sunt repartizate relativ uniform pe suprafaţa
terestră înregistrează o poluare mai redusă în comparaţie cu sursele antropice care sunt concentrate în centrele
urbane sau pe arterele cu o intensă circulaţie auto.
Se estimează că principale sursele de poluare cu NOx sunt mijloacele de transport.
Oxizii de azot provin, de asemenea, din procesele industriale bazate, în anumite segmente tehnologice, pe
arderea combustibililor fosili. Cea mai mare contribuţie o au centralele electrice pe bază de gaz natural, în timpul
proceselor de combustie, azotul molecular şi oxigenul molecular reacţionează la temperaturi ridicate:
N2 + O2 →2NO
Se formează în timpul descărcărilor electrice, erupţiilor vulcanice, incendiilor de păduri, etc.
Acțiunea asupra sănătăți
Oxizii de azot din aerul atmosferic pot produce efecte toxice atât asupra vieţuitoarelor cât şi asupra plantelor.
Expunerea plantelor, timp de o oră, la concentraţii mai mari de 25 ppm dioxid de azot, duce la căderea
frunzelor. La concentraţii cuprinse între 4-8 ppm frunzele sunt necrozate pe o suprafaţă de 5%. Creşterea timpului
de expunere, până şi la concentraţii reduse, are consecinţe distrugătoare: o concentraţie de doar 0,5 ppm NO2,
timp de 35 zile, duce la căderea completă a frunzelor.
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Oxizii azotului produce vătămarea serioasă a vegetaţiei prin albirea sau moartea ţesuturilor plantelor,
scăderea rezistenţei plantelor, precum şi prin reducerea vitezei de creştere a acestora.
Asupra animalelor, oxizii de azot au un efect foarte toxic. În urma testelor realizate asupra animalelor, s-a
observat o paralizie a sistemului nervos central, la concentraţii foarte mari de monoxid de azot.
Concentraţiile mai mari de 100 ppm dioxid de azot sunt mortale pentru majoritatea speciilor de animale.
Efectul toxic al dioxidului de azot creşte odată cu temperatura. Astfel, la şobolani, creşterea temperaturii cu 10°C,
duce la creşterea toxicităţii cu circa 25%.
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât şi pentru animale (gradul de
toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la concentraţii
ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii reduse afectează ţesutul pulmonar.
Oxizii azotului afectează căile respiratorii superioare prin iritarea ochilor, nasului, salivaţie puternică,
producând de la secreţii bronşice, dificultăţi în respiraţie până la congestii pulmonare, edem pulmonar acut,
fibroză pulmonară, etc.
Efectele toxice ale oxizilor de azot se produc, mai ales, în împrejurări profesionale. Consecinţele asupra
oamenilor sunt în funcţie de concentraţia oxizilor de azot. Aşadar, la concentraţii mai mari de 500 ppm cauzează
edemul pulmonar, iar moartea se produce în 48 ore. La concentraţii cuprinse între 300 - 400 ppm apare edemul
pulmonar, bronhopneumonia, iar după 2 - 10 zile survine moartea. Obturarea bronhiolelor se produce la o
concentraţie de 150 - 200 ppm, iar după 3-5 săptămâni survine moartea. Când concentraţia este de 50 - 100 ppm
se produc pneumonii permanente, cu probabilitate de revenire. Bronhopneumonii apar la concentraţii cuprinse
între 25 — 75 ppm, însă persoana afectată de boală se însănătoşeşte. Concentraţia de 10 — 40 produce enfizem
(Cojocaru I., 1995).
Din combinaţia hidrocarburilor, a radiaţiilor ultraviolete şi a oxizilor de azot rezultă smogul fotochimic. Acesta
atacă ochii prin apariţia iritaţiilor sau scăderea acuităţii vizuale, iar ozonul irită mucoasa pulmonară producând o
serie de efecte în lanţ în organismul uman. Aceste efecte pot să apară atât prin expunerea de scurtă durată la
cantităţi mari cât şi prin expunerea de lungă durată la cantităţi reduse.
Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de azot și a oxizilor de azot
Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de azot și a oxizilor de azot este cea prevăzută în SR EN
14211 – Aer înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de
azot prin chemiluminescență.
Norme

Tabel nr. 3.8 Norme

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Dioxid de azot – NO2
Prag
de 400 µg/m3 - măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte reprezentative pentru calitatea aerului
alertă
pentru o suprafață de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreaga zonă sau aglomerare
Valori limită 200 µg/m3 NO2 - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși mai mult
de 18 ori într-un an calendaristic
40 µg/m3 NO2 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane
Nivel critic 30 µg/m3 NOx – an calendaristic
pentru
protecția
vegetatiei
Tabel nr. 3.9 Evoluția concentrațiilor de dioxid de azot în perioada 2010 – 2014 în județul Gorj la cele 3 stații de monitorizare

µg/mc
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Staţia/Anul
2010
2011
2012
2013
2014
GJ1
*
*
21.64
8.92
*
GJ2
13.593
14.71
25.02
29.95
18.15
GJ3
15.613
14.729
19.35
18.35
22.27
Notă: * -nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date valide pentru calculul mediei anuale
sursa http://apmgj.anpm.ro/

Fig.41 NO2 - Concentrații medii anuale înrtegistrate la stațiile de monitorizare, în intervalul 2010 – 2014, http://apmgj.anpm.ro/.

3.3.3. Dioxid de sulf (SO2)
Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz incolor, neinflamabil, cu densitatea de 2,27, are un miros înecăcios. Acesta
este generat de reacţia sulfului cu oxigenul (S + O2 →SO2). Nu arde şi nu întreţine arderea. Gazul este toxic, se
dizolvă bine în apă, formând acizi sulfuraşi. Dioxidul de sulf este anhidrida acidului sulfuros H2S03.
În funcţie de anumiţi factori (concentraţie, timp de remanenţă în atmosferă, radiaţie, umiditate, temperatură,
etc.) dioxidul de sulf se poate oxida la trioxid de sulf. Această reacţie este grăbită de anumiţi catalizatori: săruri de
fier, de mangan şi de aluminiu.
Proprietăţile reducătoare ale dioxidului de sulf duc la transformarea acestuia sub acţiunea diverşilor poluanţi.
Atunci când oxidantul este un oxid metalic se formează sulfatul metalului respectiv (Surpăţeanu Mioara, 2004).
PbO2 + SO2 → PbS04
Alte reacţii de reducere sunt cele dintre dioxidul de sulf şi acidul azotic sau dioxidul de azot.
2HN03 + SO2 →H2S04 + 2NO:
NO2 + SO2 → SO3 + NO
S02 este un precursor al unui acid, care este sursa ploii acide, produsă de dioxidul de sulf combinat cu
picăturile de ploaie pentru a forma acid sulfuric (H2S04).
HO + SO2 + (O2, H2O) → H2SO4 + HO
De asemenea SO2 este un precursor al particulelor de sulfaţi care afectează bilanţul radiativ al atmosferei şi
poate genera o răcire globală.
Scăderea emisiilor de dioxid de sulf este posibilă prin instalarea de scrubere (instalaţie de epurare a gazelor)
în zona de colectare a emisiilor. Această instalaţie este alcătuită dintr-un recipient, unde emisia (gazul) intră în
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legătură cu o substanţă chimică (ex. lapte de var) şi se modifică în sulfat solid. Gazul purificat este evacuat în
atmosferă, iar partea solidă şi lichidă este evacuată şi ea după recuperarea sulfatului.
Monitorizarea acestui gaz trebuie corelată cu faptul că există o concentraţie maximă admisă în România,
pentru valorile medii zilnice de 0,250 mg/m3/24 ore, iar la 30 minute să nu depăşească normele admise, 0,75
mg/m3 (750µ/m3).
Distribuţia dioxidului de sulf depinde de mai mulţi factori, printre care amintim: varietatea formelor de relief,
vreme, alcătuirea interfeţei litologice, proporţia suprafeţelor cu apă, tipul de vegetaţie, cantitatea şi tip de emisie.
S-a constatat că aproape jumătate din dioxidul de sulf conţinut în particule se depune în circa patru zile pe
suprafaţa terestră după penetrarea aeriană. Cealaltă parte intră în reacţie cu apa din aer, contribuind la apariţia
ploilor acide şi care, prin procesul de spălare, se depozitează pe sol în proporţie de 8,5%, iar restul, de circa 40%,
rămâne sub formă uscată şi devine cea mai periculoasă emisie, deoarece reprezintă un potenţial de expunere cu
risc ecologic.
În cursul unui an variaţia emisiilor/imisiilor gazoase de dioxid de sulf pune în evidenţă faptul că valorile mai
mari aparţin lunilor reci (noiembrie - martie), când se intensifică activitatea centralei termice şi a altor surse de
încălzire, precum şi cea dată de traficul rutier din lunile de vară.
Surse de poluare cu oxizi de sulf
Poluarea cu oxizi de sulf se datorează în principal:
a. proceselor de combustie a materialelor ce conţin sulf;
b. proceselor naturale.
Emisiile de dioxid de sulf sunt datorate în principal proceselor de ardere a combustibililor fosili.
Industria metalurgică, rafinăriile de petrol, fabricile de acid sulfuric şi procesele de cocsificare a cărbunilor sunt
cele mai importante surse de poluare.
Centralele electrice pe cărbune deţin o pondere mare în poluarea locală cu aceste gaze, urmate de sursele
mobile, respectiv, transporturi.
Sulfurile sunt prezente în mulţi combustibili (cărbune, ţiţei) iar arderea acestora cauzează oxidarea sulfului în
dioxid de sulf:
S + O2 → SO2
2S02 + 02 → 2S03
Folosirea SO2 (prin arderea sulfului) ca dezinfectant al butoaielor şi spălarea lor neîngrijită face ca unele vinuri
să conţină H2SO3; uneori vinurile suni decolorate cu SO2.
SO2 se mai utilizează ca agent frigorific, ca decolorant şi dezinfectant. Lucrătorii din aceste domenii sunt
supuşi unui spectru larg de acţiuni, simple iritaţii ale mucoaselor până la efecte genetice.
SO2, H2SO3 şi sulfiţii, întrebuinţaţi la conservarea unor produse alimentare, pot provoca intoxicaţii şi chiar
otrăviri.
Mirosul de SO2 se simte în aer începând de la 2 - 5 mg/m3, în funcție de sensibilitatea persoanei, de la 6 - 13
g/m3 începe iritarea căilor respiratorii, 20 mg/m3 încep să se producă intoxicaţii, iar de la 1 g/m3 efectele sunt
mortale.
O atmosferă bogată în SO2 a făcut ca pH-ul apei de ploaie să scadă continuu. S-a constatat că 70 % din
aciditate este dată de acidul sulfuric şi 30 % de azotic (1986).
H2S04 este foarte higroscopic formează o ceaţă deosebit de toxică.
Sursele naturale de emisie a oxizilor de sulf sunt erupţiile vulcanice, bacteriile, plantele, etc.
Acțiunea asupra sănătăți
Dioxidul de sulf este apreciat astăzi ca fiind cea mai dăunătoare substanţă chimică din aer. Cea mai
însemnată influenţă o are asupra plantelor şi mai puţin asupra oamenilor şi animalelor.
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Dioxidul de sulf în concentraţie mare duce la probleme respiratorii severe. Asupra organismului uman, efectele
acestor gaze, apar la concentraţii de circa 20 µg/m3.
Prin acţiunea iritantă la nivelul căilor respiratorii superioare, se favorizează grefarea unor germeni fie din aer,
fie din organismul uman. Aceste iritaţii, în prima fază, produc salivaţie puternică, tuse cu expectoraţii spasme,
dificultăţi în respiraţie, iar în cea de-a doua rinite, faringite, laringite, traheile sau bronşite care se pot croniciza pe
fondul unui mediu încărcat cu aceste gaze aparent inofensive.
Morbiditatea crescută a bolilor respiratorii poate fi provocată de oxizii sulfului în mediile poluate. În condiţiile în
care concentraţiile sunt mari, acestea duc la o creştere a frecvenţei bolilor cardiovasculare prin producerea
sulfhemoglobinei, sau modificarea spectrului proteinelor sanguinice, creşterea globulinelor, scăderea eritrocitelor,
leucocitelor, inhibarea proceselor oxidative la nivelul creierului şi ficatului.
Influenţa dioxiduiui de sulf, asupra plantelor, se manifestă diferit, în funcţie de concentraţia şi durata de
manifestare a poluantului. Dacă acţiunea pe care o exercită pot să apară pete brune pe frunze sau unele leziuni
locale, atunci când concentraţia este redusă. în general, frunzele, odată atacate, cad. Dacă efectul este masiv
provocă distrugerea ţesuturilor.
În contact cu sângele, S02 formează sulfhemoglobina, care împiedică circuitul normal al oxigenului în
organism, dând o coloraţie roşu brun sângelui.
Și muşchii sunt foarte sensibili la acţiunea SO2, deoarece absorb multă ceea pot fi folosiţi ca bioindicatori ai
poluării cu SO2. Cercetările au evidenţiat o excelentă corelaţie între intensitatea poluării cu SO 2 şi diminuarea
diversităţii populaţiilor de licheni. Nici un lichen nu rezistă la o concentraţie medie anuală în SO 2 superioară lui 35
V.p.b. Aceasta explică raritatea lor în zonele urbane poluate în regiunile unde concentraţia de SO 2 a fost
superioară lui 27 V.p.b.
Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de sulf.
Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de sulf este cea prevazută în standardul SR EN 14212 – Aer
înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescența în ultraviolet.
Norme

Tabel nr. 3.10 Norme

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Dioxidul de sulf - SO2
3
Prag de alertă 500 µg/m - măsurat timp de 3 ore consecutiv, în puncte reprezentative pentru calitatea
aerului pentru o suprafață de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreagă zona sau aglomerare.
Valori limita
350 µg/m3 - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși mai mult
de 24 de ori într-un an calendaristic.
125 µg/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși mai mult
de 3 ori într-un an calendaristic.
Nivel
critic 20 µg/m3 – an calendaristic și iarnă (1 octombrie – 31 martie).
pentru
protecția
vegetației

Tabel nr. 3.11 Evoluția concentrațiilor de dioxid de sulf în perioada 2010 – 2014 în județul Gorj la cele 3 stații de
monitorizare

Staţia/Anul
GJ1
GJ2

2010
13.216
*

2011
*
*

2012
19.259
32.892

2013
13.11
29.7

2014
*
24.02
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GJ3
16.331
24.45
*
23.39
13.39
Notă: * -nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date valide pentru calculul mediei anuale
sursa http://apmgj.anpm.ro/

Fig.42 SO2 - Concentrații medii anuale înrtegistrate la stațiile de monitorizare, în intervalul 2010 – 2014, http://apmgj.anpm.ro/.

3.3.4. Monoxid de carbon (CO)
Monoxidul de carbon este un poluant major al aerului urban, emisiile totale ale acestui poluant depăşesc suma
emisiilor tuturor celorlalţi poluanţi. Arde uşor cu o flacără albastră dar nu întreţine arderea. Puţin solubil în apă,
este inodor, insipid, incolor, extrem de nociv (omoară fără dureri), are o densitate mai mică decât a aerului (0.96).
Concentraţia lui în diferite zone se datorează faptului că difuzează uşor în atmosferă.
În aerul atmosferic poate intra în reacţie cu oxigenul, cu vaporii de apă, cu ozonul, cu radicalul hidroxil. etc.
2CO + O2→2CO2
La o temperatură obişnuită viteza acestei reacţii este fără importanţă, ajunge să fie însemnată la o
temperatură de circa 500°C iar la temperaturi de peste 1000°C monoxidul de carbon arde.
CO + H2O→CO2+H;
CO + O3 →CO2 + O2
Această reacţie este mai puţin răspunzătoare pentru transformarea monoxidului de carbon în dioxid de
carbon, deoarece se desfăşoară încet la temperatura şi concentraţiile obişnuite din atmosferă.
CO + OH → C02 + H
În acest fel monoxidul de carbon se transformă în dioxid de carbon prin intermediul radicalilor OH. Se
apreciază că o concentraţie a radicalilor hidroxil, în atmosferă, de 10 -9 – 10-8 ppm ar putea transforma întreaga
cantitate de CO în CO2.
Concentraţiile maxime admise pentru monitorizări de lungă durată, 24 ore, sunt de 2 mg/m 3 iar pentru
monitorizări de scurtă durată, 30 minute, sunt de 6 mg/m3.
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Surse de poluare
Principalele surse generatoare de monoxid de carbon sunt:
procesele de combustie în surse staţionare;
procesele de combustie în motoarele cu ardere internă;
diverse procese industriale;
diferite procese de ardere;
Centralele electrice pe cărbune, păcură şi gaze reprezintă principalele surse staţionare de poluare cu monoxid
de carbon. Acesta înregistrează concentraţii diferite în funcţie de raportul dintre aer şi combustibil. Concentraţii
mari de monoxid de carbon se înregistrează atunci când raportul dintre aer şi combustibil este mic.
Cantitatea emisă este în funcţie de:
- nivelul de deteriorare a motorului;
- viteza de deplasare;
- combustibilul întrebuinţat.
Din cauza arderilor mai complete, precum şi a etanşeităţii mai bune, autoturismele noi emit prin ţeava de
eşapament o cantitate mai mică de CO.
Cu cât viteza de deplasare este mai mică, sub 35 km/h, cu atât emisia de CO înregistrează concentraţii mai
mari.
Cantitatea emisă de CO variază şi în funcţie de combustibilul întrebuinţat. Astfel, motoarele cu benzină emit o
cantitate mai mare de CO decât motoarele diesel.
Principalii poluanţi evacuaţi de autoturismele pe benzină, la diferite regimuri de funcţionare sunt prezentaţi în
tabelul nr. 3.12 (în ppm) (după Cojocaru I., 1995):
•
•
•
•

Tabel nr. 3.12 Poluanți evacuați de autoturismele pe benzină, la diferite regimuri de funcționare

Modul deplasării / poluant
Oxizi de carbon
Oxizi de azot
Hidrocarburi

Ralanti
64000
0
1400

Croazieră
24000
400
620

Accelerare
24000
1700
810

Frânare
45000
0
5700

Printre cele mai importante surse industriale de poluare cu monoxid de carbon se situează: industria
petrochimică, industria fierului, industria oţelului, industria celulozei şi a hârtiei.
În afara surselor amintite, cantităţi însemnate de monoxid de carbon : rezultă din diverse surse naturale:
erupţii vulcanice, descărcări electrice, procese biologice, diverse procese de ardere (incendii de păduri, arderea
deşeurilor menajere).
Pe parcursul anului cele mai mari concentraţii se produc în anotimpul rece fiind cauzate de intensificarea
proceselor de ardere (în urma încălzirii), de umiditatea ridicată a aerului, de lipsa covorului vegetal care asigură
echilibrarea raportului O2/CO. Concentraţiile mari ale CO pot fi înregistrate şi în timpul verii datorită lipsei spaţiilor
verzi.
Cele mai mari concentraţii se produc de-a lungul principalelor străzi cu un trafic intens, concentraţii mari se
produc şi între clădirile înalte, cu unghiuri de închidere a circulaţiei aerului şi care favorizează evacuarea noxelor
numai pe anumite direcţii. Astfel, valorile maxime apar dimineaţa şi după amiază în perioadele de vârf ale
circulaţiei auto, iar cele mai reduse concentraţii de CO apar în timpul nopţii.
Acţiunea asupra sănătății
Monoxidul de carbon este un poluant asfixiant, o concentraţie mai mare de 0,1% în aer începe să fie
dăunătoare, după o perioadă mai mare, iar o concentraţie de 1% este mortală, după câteva minute. O concentraţie
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mortală de monoxid de carbon se poate acumula într-un garaj închis atunci când motorul unui automobil
funcţionează circa 10 minute.
În mod obişnuit hemoglobina din sânge asigură transportul oxigenului de la plămâni la celule şi a dioxidului de
carbon de la celule la plămâni.
CO pătrunde în sânge, reacţionează cu hemoglobina (Hb) pentru a forma carboxihemoglobina (HbCO),
datorită afinităţii mai mari a monoxidului de carbon pentru hemoglobină decât pentru oxigen.
Hb + CO → HbCO
Hb + O2 → HbO2
HbCO blochează funcţia globulelor roşii de a transporta O 2 la organe, provocând astfel asfixia.
Concentraţia normală de HbCO din sânge este de 0,5%, o parte rezultă din CO produs în corp în urma
proceselor metabolice, în timp ce diferenţa este preluată din aerul atmosferic (Cojocaru I., 1995).
Fumătorii au o concentraţie de HbCO de aproximativ 5%, putând ajunge la 15% în timpul fumatului.
Primele semne ale intoxicaţiei cu CO sunt: cefaleea, oboseala, ameţeala, greaţa, insomnia, anorexia. În timp,
monoxidul de carbon, poate produce ateroscleroză, tulburări ale memoriei, vederii, atenţiei etc.
Monoxidul de carbon se poate forma ocazional şi la anumite locuri de muncă:
- sudura metalelor prin procedeul oxiacetilenic,
- explozia amestecului de gaze, din minele insuficient ventilate, amestec numit "gazul grizu",
- descompunerea la cald a multor substanţe organice, ca atare, sau tn prezenţă de H 2S04 sau încălzite într-un
spaţiu limitat,
- arderea incompletă a oricărei varietăţi de combustibil. în sobe cu funcţionare defectuoasă,
în timpul incendiilor;
Metoda de referință pentru măsurarea monoxidului de carbon.
Metoda de referință pentru măsurarea monoxidului de carbon este cea prevăzută în standardul SR EN 14626
- Aer înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie
în infraroșu nedispersiv.
Norme

Tabel nr. 3.13 Norme

Valori
limita

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Monoxid de carbon CO
3
10 mg/m - valoarea limită pentru protecția sănătății umane (valoarea maximă zilnică a mediilor
pe 8 ore)

3.3.5. Benzen (C6H6)
În categoria poluanţilor chimici organici sunt cuprinse: hidrocarburile (metanul, benzenul, toluenul, xilenii,
benzina) şi derivaţii lor (aldehide, alcoolul etilic, fenolul, tricloretilenă, tetracloretilenă).
Hidrocarburile conţin în moleculă atomi de hidrogen şi carbon, pe când derivaţii lor au în compoziţie şi alţi
atomi de halogen, azot, sulf, fosfor sau magneziu, sodiu. fier. zinc etc.
Hidrocarburile prezente în atmosferă provin din:
instalaţiile de extracţie, prelucrare şi rafinare a petrolului;
- depozitele de carburanţi;
- unităţi chimice;
- arderile industriale;
- descompunerile biologice aerobe:
- emanaţiile mlaştinilor.
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În ceea ce privește benzenul:
90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier.
10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.
Pe lângă gazele de ardere, din cauza combustiei tuturor combustibililor, se obţin şi hidrocarburi nesaturate
(care se polimerizează) şi hidrocarburi policiclice aromatice (PAH). Acestea se acumulează în gudroane şi
funingine.
Hidrocarburile policiclice aromate (PAH) sunt produse chimice, care se găsesc în stare gazoasă sau sub
formă de particule. Proprietăţile lor sunt în concordanţă cu totalul ciclurilor condensate, fiind alcătuite din două sau
mai multe cicluri benzenice condensate.
Există diverse clasificări însă se apreciază că următorii 16 compuşi sunt consideraţi poluanţi prioritari:
naftalina, acenaftena. acenaftilena, antracen, fluoren, fenantren, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crizen,
benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, dibenzo[ah]antracen,
indeno[l,2,3-cd]piren,
benzo[ghi]perilen.
Hidrocarburile policiclice aromate se formează prin arderea incompletă a materiilor organice din diverse ramuri
industriale şi constituie o serioasă ameninţare a mediului înconjurător. Ating concentraţii remarcabile în staţiile de
preparare a gudroanelor asfaltice sau rafinăriile petroliere şi chiar în mijloacele de locomoţie cu combustie internă.
Printre cele mai toxice hidrocarburi, cu acţiune cancerigenă, se numără: benzo[a]piren, benzo[a]antracen,
dibenzo[ah]antracen.
În aerul atmosferic din centrele urbane concentraţia PAH este de 0,006 ppm.
-

Acțiunea asupra sănătății
Benzenul şi omologii săi (toluen, xiien, trimetil benzen) produc intoxicaţii benzenism. Intoxicaţiile se pot
constata la locurile de muncă, unde sunt utilizați ca: dizolvanţi ai cauciucului, în industria adezivilor, vopselelor, a
obiectelor de încălţăminte şi îmbrăcăminte impermeabilă, în sinteza coloranţilor.
Acţiunea toxicologică se manifestă asupra măduvei osoase, cu modificări în formula sanguină.
Hidrocarburile policiclice aromatice (H.P.A.) sunt cele mai toxice hidrocarburi. Cel mai toxic dintre ele este 3,
4-benzpirenul şi alături de el: enzantracen, dibenzantracen, benzofenantren, benzopiren etc. în atmosfera urbană
concentraţia de H.P.A. este de 0,006 p.p.m.
Hidrocarburile aromatice polinucieare suni frecvent adsorbite pe praful atmosferic. Pot difuza prin piele în
organism, sa combină cu proteinele, desfacându-le funcţia disulfură, legându-se de ea prin legături mai tari decât
cele iniţiale din proteină.
S-a stabilit statistic că cel puţin 150 000 de oameni mor anual de cancer pulmonar sau epitelial, produs de
H.P.A.
Metoda de referință pentru măsurarea benzenului
Metoda de referință pentru măsurarea benzenului este cea prevazută în standardul SR EN 14662 – Aer
înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de benzen - părțile 1, 2 si 3.
Norme
Tabel nr. 3.14 Norme

Valori limită

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Benzen - C6H6
3
5 µg/m – an calendaristic

3.3.6. Plumb și alte metale toxice Pb, As, Cd, Ni
Plumbul (Pb)
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Proprietăţi
Element chimic metalic, moale şi greu, maleabil, de culoare cenuşie- albăstruie, lucios în momentul obţinerii
sau când este aşchiat sau pilit proaspăt. Plumbul în stare pură (plumb moale) este rezistent la agenţii chimici.
Datorită densităţii ridicate (11,34 g/cm3), plumbul este utilizat la protecţia contra radiaţiei ionizante, la
fabricarea de greutăţi cu volum mic dar cu mase mari. Oxizii de plumb (miniu, litargă) se utilizează la fabricarea
vopselelor protectoare şi a chiturilor de miniu şi de litargă.
Plumbul se întrebuinţează la fabricarea ţevilor de canalizare şi a tablelor pentru căptuşirea unor aparate în
industria chimică, la confecţionarea plăcilor de acumulatoare, a grundurilor anticorozive pe bază de miniu (Pb 3O4),
în industria construcţiilor de maşini şi aditivi, pentru creşterea cifrei octanice a benzinei.
De asemenea, plăcuţele de plumb se utilizează la fabricarea acumulatorilor pentru autoturisme. În trecut,
plumbul era folosit la tuburi pentru alimentarea cu apă potabilă, lucru grav, datorită toxicităţii sale ridicate. Sărurile
de plumb nu se prea utilizează, acetatul utilizându-se în laboratoarele de microbiologie la fabricarea unor medii de
cultură (geloză cu plumb).
Surse de poluare
Plumbul este metalul cel mai întâlnit, sub formă de particule, în atmosfera marilor centre urbane. Prezenţa
este cauzată mai ales de traficul urban, prin folosirea de benzine etilate cu săruri organice ale plumbului (tetra
metilul/etilul de plumb).
Principalele surse care duc la poluarea aerului cu plumb sunt:
• extragerea plumbului din minereuri;
• centralele termoelectrice şi alte unităţi care includ instalaţii de combustie a materialelor solide şi lichide;
•
traficul rutier, prin gazele de eşapament;
• benzina, prin volatilizare, datorită manevrării;
• fabricarea de vopsele, glazuri, lacuri, emailuri, pe baza de plumb;
• substanţe chimice folosite pentru combaterea insectelor;
• industria ceramicii, porţelanului şi teracotei pe bază de plumb;
• industria maselor plastice unde se utilizează stearat de plumb;
• fabricarea cristalului.
Pb ajunge în deşeurile solide de la:
- deşeuri metalice;
- baterii şi acumulatori;
- cauciucuri (PbO);
- pigmenţi ai vopselelor, emailurilor şi maselor plastice;
- hârtie şi carton.
Concentraţia de Pb din deşeurile menajere poate varia între 100 şi 700 g/t cu o medie de 268-320 g/tonă.
Concentraţia medie în Pb, a unui ulei uzat de motor, este estimat la 13,9 kg/tonă.
Plumbul în stare pură se găseşte rar în natură. Acesta se întâlneşte în minereurile care cuprind cupru, zinc şi
argint şi este extras împreună cu aceste metale. Cea mai mare parte a concentraţiei de plumb care se află în aerul
atmosferic provine din activităţi antropice. Cea mai însemnată sursă de poluare a aerului atmosferic cu plumb este
traficul rutier, prin emisiile autovehiculelor care utilizează benzină cu tetraetil de plumb (din cauza însuşirilor sale
antidetonante) şi prin uzura anvelopelor. Proporţia impurificării atmosferei, prin emisiile gazelor de eşapament,
depinde, mai ales, de intensitatea traficului rutier şi de proporţia autoturismelor care folosesc acest carburant. În
zonele urbane, circa 97% din totalul emanaţiilor care cuprind plumb sunt produse de traficul rutier. Aproximativ 70
- 80% din cantitatea de plumb, conţinută de benzină, este evacuată în atmosferă sub formă de particule, diferenţa
se acumulează la motor. O maşină degajă în atmosferă, prin gazele de eşapament între 20 - 30 µg Pb, la un
consum de 10 l benzină cu 0,5 g tetraetil de plumb la litru.
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O concentraţie însemnată de plumb ajunge în aerul atmosferic şi în timpul proceselor de extracţie şi prelucrare
a plumbului.
Gradul de poluare, al atmosferei, înregistrează concentraţii mai ridicate în marile centre urbane, respectiv 2-10
ug/m3 şi mai mici în zonele rurale, 0,1 ug/m3. În timpul anului concentraţiile mai mari se produc în anotimpul rece şi
mai mici în anotimpul cald.
Acţiunea asupra sănătății
Efectele toxic ale plumbului debutează chiar de la concentraţii mici. Intoxicaţia poartă denumirea de saturnism.
Se absoarbe în proporţie de 40 - 50% din aerul pătruns în plămâni. La nivelul tubului digestiv este absorbit în
proporţie de circa 3 - 10%, din apă şi alimente. O importantă cantitate de plumb este eliminată, în mod normal, din
organism, prin transpiraţie, urină şi materii fecale.
La concentraţii mari de peste 80 mg Pb/100 ml în sânge apar tulburări în sistemul de formare a sângelui prin
alterarea sinte hemoglobinei şi micşorarea perioadei de supravieţuire a globulelor roşii.
Plumbul poate afecta unele organe interne: rinichi, ficat, poat produce osteoporoză şi probleme de
reproducere, etc. Afectează creieru şi sistemul nervos: expunerea excesivă duce la stări gripale, retardare mintală,
probleme de memorie, tulburări comportamentale, indispoziţii. La fetuşi şi la copiii mici, chiar concentraţii reduse
de plumb determină un IQ redus şi dificultăţi la învăţat. Expunerea la plumb provoacă o presiune sanguină mai
crescută, se extind afecţiunile inimii (mai ales la bărbaţi), se produc anemii.
Cea mai însemnată influenţă a plumbului în organism este perturbarea legării fierului în scheletul porfirinic, ce
cauzează o anemie pronunţată. Sunt cauzate dereglări în sistemul de formare a sângelui, prin alterarea sintezei
hemoglobinei şi a duratei de supravieţuire a globulelor roşii.
Efectul biochimic constă în înăbuşirea activităţii eritrocitelor şi creşterea cantităţii de plumb în sânge.
Intoxicarea cronică (saturnismul) cu plumb cauzează avorturi, mortalitate infantilă, predispoziţie la tuberculoză,
atacarea nervilor motorii ai terminaţiilor, care se reflectă în deteriorarea conductivităţii impulsurilor nervoase.
Sursele de intoxicare cu plumb pot fi benzina, alimentele şi băuturile, care se depozitează în vase, în
compoziţia cărora intră plumb sau vopsele, ce includ plumb.
Pentru evitarea poluării cu plumb, exista staţii de alimentare a autovehiculelor cu benzină fără plumb. Ca să se
prevină intoxicarea provenită din plante contaminate, se recomandă să nu se cultive plante la care se consumă
frunzele și cele care reţin pulberi pe fructe( caise) precum și plante furajere, decât la distanța de cel puţin 100 m
de arterele intens circulate.
Mai mulţi cercetători au studiat repartiţia plumbului în stratu de zăpadă acumulată, de mai multe mii de ani, în
Groenlanda.
Deşi omul a început să utilizeze acest metal din jurul anului 2500 î.e.n. în gheaţa din Groenlanda s-a constatat
o creştere de concentraţie din 1750 e.n., ca după 1950 să se accentueze puternic poluarea cu Pb, o dată cu
introducerea în benzină, ca antidetonant, a tetraetilului plumbului, după 1999 se constată o scădere a
concentraţiei de Pb, datorită, probabil, preocupări la îmbunătăţirea combustiei benzinei. S-a estimat că fiecare
automobil, trimite în atmosferă 1 kg de plumb pe an, sub formă de aerosoli nesedimentabil.
Plumbul, ca şi alte elemente, urmăreşte un ciclu biogeochimic, estimat la 37 000 tone aportul anual de Pb în
oceane, o dată cu apele curgătoare continentale.
Arsenul (As)
Proprietăţi
Arsenul este un metaloid cristalizat, care are simbolul As şi numărul atomic 33. Are densitatea de 5,72 g/cm 3
Compuşii arsenului sunt foarte otrăvitori.
În stare pură arsenul nu se întâlneşte decât extrem de rar, ca bucăţi compacte de culoare cenuşie închisă.
Principalele minerale de arsen sunt cele două sulfuri: realgarul, A S4S4, şi auripigmentul, AS2S3.
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Realgarul este foarte instabil se descompune în prezenţa razelor ultraviolete. Mineralul este parţial solubil în
acizi şi baze, dând naştere la gaze toxice cu miros de usturoi.
Sulfurile de arsen însoţesc adesea blenda şi pirita.
Arsenul arde uşor cu flacără albastră, formând arsenicul (A S2O3). Arsenicul este o otravă foarte puternică, se
prezintă ca o pulbere fină de culoare albă cu miros specific de usturoi. Arsenic este o denumire întâlnită des
pentru trioxidul de arsen (AS2O3) sau anhidrida arsenioasă, popular se numeşte şi şoricioaică.
Compuşii arsenului au numeroase aplicaţii industriale:
- industria chimică, ca materie primă pentru fabricarea pesticidelor pe bază de arsen (arsenit de sodiu, arsenat
de sodiu, cacodilat de sodiu) - folosite pentru prezervarea lemnului, conservarea lânii, etc.; la fabricarea
coloranţilor (verde de Paris, foarte toxic);
- industria farmaceutică, ca materie primă pentru fabricarea unor produse farmaceutice;
- industria sticlei;
- industria electronică, datorită proprietăţilor semiconductoare şi fotoconductoare, similare siliciului şi
germaniului;
- industria metalurgică.
În aerul din zonele protejate, concentraţia maximă admisă, a arsenului, la probele medii zilnice este de 0,003
ng/m3.
Surse de poluare
Sursele de contaminare cu arsen sunt foarte numeroase, acestea putând fi clasificate, în funcţie de originea
contaminaţilor anorganici de arsen, în următoarele categorii: surse naturale, minereurile care conţin As erupţiile
vulcanice, apa subterană (mai ales lângă zone cu activitate geotermală).
Cele mai importante surse de poluare sunt reprezentate de procesele metalurgice, arderea combustibililor
fosili, industria extractivă şi procesarea deşeurilor miniere, procesele industriale de fabricare şi manipulare a
substanţelor chimice, industria materialelor de construcţii poluează cu pulberi în suspensie.
Datorită folosirii, în agricultură, a pesticidelor, produsele pot fi poluate cu aceste substanţe toxice. Folosite cu
măsură acestea nu prezintă pericol, însă folosite în cantităţi mari duc la intoxicaţii. Arsenul se află în sol în
concentraţie de 0,1 – 20 ppm, iar în solurile impurificate poate ajunge până la 8000 ppm.
Se apreciază că cea mai mare poluare cu arsen se produce în industria metalurgică a plumbului, cuprului şi
aurului, datorită faptului că minereurile acestora conţin peste 3% As.
Acțiunea asupra sănătății
În urma răspândirii arsenului de către curenţii de aer, acesta poate ajunge la distanţe mari de sursă. Prin
inhalare atât animalele cât şi oamenii sunt expuse direct, iar prin consumul de apă şi alimente poluate, acestea
sunt expuse indirect.
Arsenul se găseşte în mod normal în organismul uman, animal, precum şi în ţesutul vegetal. În urina unei
persoane sănătoase se găseşte 0,01 mg As/1l urină. În cantitate mare arsenul şi compuşii săi sunt toxici.
În mediul profesional, absorbţia are loc pe cale respiratorie prin inhalare de pulberi de compuşi anorganici ai
arsenului.
În mediul extraprofesional, intoxicaţia cu arsen poate avea loc pe cale digestivă prin consumarea de apă
contaminată cu compuşi anorganici ai arsenului din surse naturale.
Arsenul este absorbit cu uşurinţă pe cale intestinală şi este eliminat din organism în principal prin urină, piele,
păr şi unghii.
Expunerea acută prin ingerare de compuşi arsenici sau inhalarea de arsină determină simptome
gastrointestinale severe (hemoragice), greaţă, vomă, diaree, icter, insuficienţă renală şi colaps, poate provoca
decesul.
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Intoxicaţia cronică cu arseniu este dificil de diagnosticat. Pot să apară dureri abdominale, diaree, pigmentarea
pielii, herpes, îmbolnăvirea ficatului, a rinichilor, neuropatii periferice, encefalopatie. Expunerea cronică prin
inhalare, în cazul muncitorilor care lucrează în topitorii, a fost asociată cu un risc crescut de cancer pulmonar.
Doza letală de arsen, pentru un adult, este de 0,2 – 0,3 g.
Trioxidul de arsen (AS2O3) are un gust dulceag, neplăcut, iar cantitatea care provoacă moartea, prin ingerare,
este de 70 – 180 mg.
Concentraţia maximă admisă a hidrogenului arseniat (arsina AsH 3) în aerul încăperilor de la locul de muncă
este de 0,3 mg/m3.
Cadmiul (Cd)
Cadmiu este un metal greu, toxic, de culoare alb-argintie, are punctul de fierbere la 765,0°C, punctul de topire
este de 320,9°C şi densitatea de 8.65 g/cnr.
Se obţine din metalurgia minereurilor de metale neferoase, mai ales din Zn, Cu şi Pb.
În prezenţa căldurii se combină cu halogenii, sulful şi cu oxigenul. În acizii slabi se dizolvă încet.
Cadmiul este întâlnit în deşeurile din domeniile:
baterii şi acumulatori, Ni – Cd;
acoperiri electrolitice ale metalelor;
celule fotoelectrice, rezistenţe electrice, lămpi cu vapori de cadmiu;
aliaje pentru sudură;
pigmenţi ai vopselelor, emailurilor şi maselor plastice;
moderatori de neutroni în industria atomică;
reziduul de ia îngrăşămintele fosfatice;
uleiuri uzate;
nămolul staţiilor de epurare a apei, etc.
Concentraţia în Cd din deşeuri brute este cuprinsă între 0,3 şi 6,0 g/tonă, cu o medie de 3,3 g/tonă, după
unele studii nemţeşti, şi între 3,0 şi 5,0 g/tonă, după studii franceze.
Tabel nr. 3.15 Conţinutul de Cd din combustibilul de substituţie:

Tipul de deşeu
Deşeu urban compactat
Pneuri uzate
Praf de cărbune
Ulei uzat
Cocs de petrol
Motorină

Conţinutul în Cd (g/t)
8,2
5-10
4.4
4.0
0,1-0.3
0.012

Poluarea aerului atmosferic cu cadmiu se datorează emisiilor rezultate de la instalaţiile care extrag,
prelucrează sau utilizează metalul în numeroase scopuri: obţinerea coloranţilor, fabricarea maselor plastice, a
pesticideior, acoperiri metalice, prepararea aliajelor, acumulatori, sudarea argintului. Pentru că se evaporă uşor,
vaporii de cadmiu ajung în aerul atmosferic, ducând la impurificarea acestuia. Răspândirea poluantului se
realizează prin intermediul precipitaţiilor, curenţilor de aer, apelor de suprafaţă, deversării de ape industriale, ca
urmare a fertilizării excesive a solului.
Considerat unul dintre cele mai toxice metale grele, pătruns în organism dereglează metabolismul proteic,
lipidic şi mineral.
Intoxicaţia acută se manifestă prin dureri de cap, senzaţie de uscăciune a gâtului, arsuri în stomac şi pe piele.
Intoxicaţia de tip cronic se manifestă prin inflamaţia mucoasei nazale, impregnarea dinţilor cu o coloraţie
galbenă, reducerea percepţiei senzoriale, expunerea la doze mari poate fi fatală.
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Sursele de provenienţă cu Cd sunt fosfaţii care conţin 0,1-75 mg Cd/1Kg, îngrășămintele cu fosfor, care conţin
5- Cd/1Kg și diferitele ramuri industriale. Cadmiul este reţinut slab de sol sau absorbit și translocat de plante.
Toxicitatea Cd pentru plante este foarte mare, se manifestă prin reducerea producţiei, blocarea proceselor
microbiologice, frânarea procesului de sinteza al azotului atmosferic și a proceselor amonificare, nitrificare și
denitrificare.
Având în vedere nocivitatea acestui element pentru om și ţinând seama de conţinutul lui scăzut în mod
natural, se recomandă ca totalul aporturilor ajung din aer în sol, din diferite surse de poluare (emisii, nămoluri, ape
irigare) să nu depășască 5 Kg/ha.
Nichelul (Ni)
Ni se găseşte în deşeurile care provin din: oţeluri inoxidabile, bateri acumulatori, materiale ceramice, emailul
fontelor şi oţelurilor, magneţi etc.
Conţinutul mediu de Ni din deşeurile menajere este de 16 g/tonă iai uleiurile uzate de motor de 8 kg/tonă
Ponderea Ni în diverse domenii, evaluată la nivel mondial, este prezentat tabelul următor:
Tabel nr. 3.16 Repartiţia Ni în diverse aplicaţii

Domeniul
Oţeluri inoxidabile
Fonte
Aliaje
Tratamente de suprafaţă
Diverse
(%)
60
10
10
14
7
S-a estimat că pulberile cu nichel reprezintă cauza a 5 % din totalul de eczeme şi că 10 % din populaţie îi este
alergică.
Metode de referință pentru măsurare
Metoda de referință pentru măsurarea Pb, As, Cd și Ni este cea prevazută în standardul SR EN 14902 –
Calitatea aerului înconjurător. Metoda standard de măsurare a Pb, Cd, As, și Ni în fracția PM10 a particulelor în
suspensie.
Metoda de referință pentru măsurarea concentrației de mercur total gazos în aerul înconjurător este cea
prevazută în standardul SR EN 15852 – Calitatea aerului ambiant. Metoda standardizată pentru determinarea
mercurului gazos total.
Norme

Tabel nr. 3.17 Norme

Valori limită

Arsen
Cadmiu
Nichel

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Plumb – Pb
3
0,5 µg/m – an calendaristic
LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
As, Cd, Ni
3
6 ng/m – valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10 mediată pentru un an
calendaristic.
5 ng/m3 – valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10 mediată pentru un an
calendaristic.
20 ng/m3 – valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10, mediată pentru un an
calendaristic.

Tabel nr. 3.18 Evoluția concentrațiilor de metale grele în perioada 2010 – 2014 în județul Gorj la cele 3 stații de monitorizare

Staţia/Anul
As
GJ-1

2010
1.84

2011
*

2012
1.669

ng/mc
2014
*

2013
*
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2.26
*
*
1.38
0.017
GJ-2
2.34
*
*
1.13
0.01
GJ-3
0.35
*
0.6074
*
*
GJ-1
Cd
0.17
*
*
0.3186
GJ-2
0.21
*
*
0.2459
GJ-3
0.76
*
1.1984
*
*
GJ-1
Ni
1.22
*
*
1.1707
GJ-2
1
*
*
1.074
GJ-3
0.00659
*
0.0052
*
*
GJ-1
Pb
0.0049
*
*
0
0.0031
GJ-2
*
*
*
0
0.0024
GJ-3
Notă: * -nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date valide pentru calculul mediei anuale

Fig.43 Metale grele - Concentrații medii anuale înrtegistrate la stațiile de monitorizare, în intervalul 2010 – 2014,
http://apmgj.anpm.ro/.

3.3.7. Ozon (O3)
În straturile superioare ale atmosferei ozonul se formează în urma acţiunii razelor ultraviolete, provenite de
la Soare, asupra oxigenului. Concentraţia maximă se găseşte în stratosferă unde absoarbe cea mai mare
parte a radiaţiilor ultraviolete (λ = 200 – 300 nm) împiedicându-le să ajungă la suprafaţa terestră.
În troposferă ozonul se formează atât pe cale naturală, în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea
razelor solare, cât şi pe cale artificială rezultat în urma unor reacţii nocive provenite de la sursele de poluare.
Ozonul are densitatea de 1,66 ori mai mare decât a aerului şi se menţine aproape de sol. Se descompune
uşor, generând radicali liberi cu putere oxidantă. Principalii oxidanţi primari care determină formarea prin
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procese fotochimice, a ozonului şi a altor oxidanţi în atmosfera joasă sunt: oxizii de azot (NOx), compuşii
organici volatili (COV) şi metanul. La formarea ozonului contribuie şi oxidul de carbon, însă într-o măsură mai
mică.
Ca surse generatoare de precursori ai ozonului se evidenţiază următoarele: arderea combustibililor fosili
(produse petroliere, cărbuni), depozitarea şi distribuţia benzinei, procesele de compostare a gunoaielor
menajere şi industriale, utilizarea solvenţilor organici.
Acţiunea ozonului asupra omului se manifestă prin iritaţii la nivelul nasului, a ochilor, a gâtului şi cauzează
uscăciunea gurii. Afecţiuni asupra celor suferinzi de bronhoconstrictie, dificultăţi în respiraţie, dureri de cap,
febră, etc.
Pentru reducerea concentraţiei acestui gaz trebuiesc luate măsuri în vederea reducerii emisiilor de gaze
ce dau naştere ozonului.
Ozonul este foarte greu de urmărit, fiind necesară în mod deosebit şi monitorizarea precursorilor săi: oxizi
de azot, metan, compuşi organici volatili.
Metoda de referință pentru măsurarea ozonului
Metoda de referință pentru măsurarea ozonului este cea prevăzută în standardul SR EN 14625 – Aer
înconjurător. Metoda standardizată pentru măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet.
Norme

Tabel nr. 3.19 Norme

Prag de
alerta
Prag de
informare
Valori țintă

Obiectiv pe
termen lung

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Ozon – O3
240 µg/m3- perioada de mediere 1 h
180 µg/m3 - perioada de mediere 1 h

120 µg/m3 - valoare țintă pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși în mai mult
de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani (perioada de mediere: valoarea maximă
zilnică a mediilor pe 8 ore)
18000 µg/m3 x h, medie pe 5 ani - valoare țintă pentru protecția vegetației (perioada
de mediere: mai - iulie)
120 µg/m3 - obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane (perioada de
mediere: valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic)
6000 µg/m3 x h - obiectivul pe termen lung pentru protecția vegetației (perioada de
mediere: mai - iulie)

Tabel nr. 3.20 Evoluția concentrațiilor de ozon în perioada 2010 – 2014 în județul Gorj la cele 2 stații de monitorizare

µg/mc

Staţia/Anul
2010
2011
2012
2013
2014
GJ1
22.28
23.34
29.34
27.27
*
GJ2
21.72
*
29.8
18.41
18.88
Notă: * -nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date valide pentru calculul mediei anuale
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Fig.44 O3 - Concentrații medii anuale înrtegistrate la stațiile de monitorizare, în intervalul 2010 – 2014, http://apmgj.anpm.ro/.

3.4 Identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calității aerului și
cantitatea totală a emisiilor din aceste surse
Poluarea atmosferei terestre se poate face cu particule solide sau lichide, cu gaze şi vapori, provenite
pe cale naturală sau antropică.
Sursele de poluare se clasifică după cum urmează:
după origine: naturale sau antropice;
după formă: punctuale (evacuare prin sistem de dirijare de tip coş, conductă), liniare (distribuite în lungul
unei axe), difuze (distribuite pe o suprafaţă mare de teren);
după regimul de funcționare: continue, intermitente, accidentale
după tipul de activitate din care provin: industriale, agricole, menajere, mobile, sanitare.
3.4.1 Surse de poluare naturale
Cu toate că fenomenele naturale (ex. vulcanism, furtuni de nisip, mofete, etc.) sunt, de multe ori,
cauza unor afectări semnificativea mediilor de viaţă, totuşi, se acordă în general o importanţă mai mică poluării
datorate acestor surse. Situate de obicei la distanţă de aşezările umane, acestea conduc la afectări limitate
prin natura poluanţilor generaţi, de regulăfiind vorba de praf sau compuşi chimici simpli. Poluanţii rezultaţi au
un efect nociv mai redus sau transformându-se destul de rapid în compuşi inofensivi datorită proceselor
naturale.
Sursele naturale principale ale poluării sunt:
erupţiile vulcanice - gaze, vapori de apă, cenuşă, praf vulcanic, etc.;
eroziunea solului - particule fine de pe sol (ca urmare a eroziunii);
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incendii a maselor vegetale - cenuşa, oxizi de sulf, azot, carbon;
furtuni de praf şi de nisip - pulberi terestre;
biosfera - prin procese fiziologice (biochimice) degajă dioxid de carbon, metan;
descompunerea naturală a materiilor organice vegetale şi animale - prin hidrogen sulfurat, metan,
amoniac;
particulele vegetale - polen, ciuperci, spori, mucegaiuri, alge;
apa, în special cea marină, care furnizează aerosoli;
izvoarele minerale şi termale care emană diferite gaze;
aerosoli încărcaţi cu săruri (sulfaţi, cloruri);
descărcările electrice atmosferice — ozon în troposferă;
-

3.4.2 Surse de poluare antropice
Acestea rezultă din activitatea umană care conduce la evacuarea în atmosferă de substanţe care se găsesc
sau nu în compoziţia naturală a atmosferei. Sursele de poluare antropice pot fi clasificate după diferite criterii:
formă, înălţimea faţă de sol, mobilitate, regimul de funcţionare, tipul de activitate, compoziţie chimică etc.
În prezentul Plan s-a utilizat clasificarea surselor utilizată în modelele de raportare din Inventarul Local de
Emisii și anume:
- Surse staționare - sursele punctiforme, reprezentate în special de coșurile de emisie din activități
industriale și arderi industriale;
- Surse mobile - reprezentate de sursele din transporturi;
- Surse de suprafață – reprezentate de sursele de emisii difuze și în special de cele rezidențiale, depozite
de deşeuri, agricole, șantiere, construiri/modernizări de drumuri, depozite carburanţi, etc.
Surse staționare
Modelarea emisiilor provenite din sursele staționare a pornit de la datele înregistrate în ILE (Inventarul Local
de Emisii) colaborat cu datele statistice privind numărul de societăți/activități și a Inventarului Național al
Instalațiilor IPPC, 2014.
Tabel nr. 3.21 Evoluția numărului de firme pe tipuri de activități la nivelul județului Gorj, în perioada 2010 – 2014:

CAEN Rev.2 (activitati ale
economiei nationale - sectiuni)
Total
A Agricultura, silvicultura si
pescuit
B Industria extractiva
C Industria prelucratoare

Macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si
judete
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

D Productia si furnizarea de
energie electrica si termica, gaze,
apa calda si aer conditionat

Gorj

E Distributia apei; salubritate,
gestionarea deseurilor, activitati
de decontaminare

Gorj

F Constructii

Gorj

Anul
2010
Numar
5993

Ani
Anul
Anul
Anul
2011
2012
2013
UM: Numar
Numar Numar Numar
5532
5710
5776

Anul
2014
Numar
5921

173
41
516

153
36
495

162
31
503

164
28
511

164
26
528

5

7

7

7

7

73
519

88
470

96
466

93
495

90
518
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G Comert cu ridicata si cu
amanuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor
H Transport si depozitare
I Hoteluri si restaurante
J Informatii si comunicatii
K Intermedieri financiare si
asigurari
L Tranzactii imobiliare
M Activitati profesionale,
stiintifice si tehnice
N Activitati de servicii
administrative si activitati de
servicii suport
P Invatamant
Q Sanatate si asistenta sociala
R Activitati de spectacole,
culturale si recreative
S Alte activitati de servicii

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

2614
518
419
131

2394
489
373
123

2455
495
399
127

2432
503
394
122

2422
537
406
141

122
60

116
56

124
57

134
63

126
71

341

310

333

353

385

142
28
124

141
25
109

154
25
112

158
25
124

162
24
135

40
127

33
114

41
123

42
128

49
130

sursa http://statistici.insse.ro/

Fig.45 Evoluția numărului de firme pe tipuri de activități la nivelul județului Gorj, în perioada 2010 - 2014.
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La nivelul surselor industriale, cele mai importante surse staționare identificate la nivelul județului și limitrof
acestuia (regiunea Sud – Vest Oltenia) sunt cele cuprinse în Inventarul Național al Instalațiilor IPPC, an de
raportare 2014 conform portalului http://atlas.anpm.ro/atlas#:
Tabel nr. 3.22 Instalații IPPC la nivelul regiuni Sud – Vest Oltenia an de raportare 2014

Nr.
crt
.

Nume instalație

Companie părinte

Adresa

Localitate

Județ

Activitate
industrială

1

SC SMR SA Bals

SC SMR SA Bals

Str. Nicolae
Balcescu nr.
208

Bals

Olt

2.2 – Fonta
sau otel

2

SOCIETATEA
COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA SA –
Sucursala
Electrocentrale
Craiova II

SOCIETATEA
COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA SA –
Sucursala
Electrocentrale
Craiova II

Bariera Valcii,
nr. 195

Dolj

1.1 –
Instalatie
ardere > 50
MW

3

SC ALRO SA
SLATINA – Sediu
primar

SC ALRO SA
SLATINA – Sediu
primar

Pitesti, nr.116

SLATINA

Olt

4

SC PETROM SA

SC PETROM SA

str. Mihai
Eminescu, nr.
105

comuna
Isalnita

Dolj

5

SC ASSANI IMPEXP SRL Stoicanesti

SC ASSANI IMPEXP SRL Stoicanesti

Str. România
Muncitoare

STOICANESTI

Olt

6

SC SIMCORVAR SA

SC SIMCORVAR SA

Str. Bârsesti,
nr. 137B

Tg. Jiu

Gorj

7

Compania Nationala
Romarm SA – Filiala
SC UZINA
MECANICĂ SADU,
SADU I

Compania Nationala
Romarm SA – Filiala
SC UZINA
MECANICĂ SADU,
SADU I

Str. Parangului
nr.59

Bumbesti Jiu

Gorj

8

SC POLARIS MEDIU
SRL

SC POLARIS MEDIU
SRL

Str Carierei
nr.41

Barsesti, Tg.
Jiu

Gorj

9

SC MACOFIL SA

SC MACOFIL SA

Componenta
Bârsesti nr.138

Tg. Jiu

Gorj

10

SC CET GOVORA
SA

SC CET GOVORA
SA

Industriilor 1

RAMNICU
VALCEA

Vâlcea

Craiova
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2.5.a –
Metale
neferoase
brute
5.4 –
Depozite
de deseuri
6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari
3.1 –
Clincher de
ciment

4.6 –
Explosivi

5.4 –
Depozite
de deseuri
3.5 –
Produse
ceramice
1.1 –
Instalatie
ardere > 50
MW
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11

SC OLTCHIM SA

SC OLTCHIM SA

12

Uzinele Sodice
Govora- Ciech
Chemical Group –
SA

Uzinele Sodice
Govora- Ciech
Chemical Group –
SA

Str. Uzinei nr.1

RAMNICU
VALCEA

Vâlcea

4.1 –
Substante
chimice
organice
de baza

Vâlcea

4.2 –
Substante
chimice
anorganice
de baza

Str Uzinei, nr.
2

Rm Valcea

Vâlcea

13

SC AVICARVIL SRL

SC AVICARVIL SRL

Sat Negreni

comuna
MIHAESTI, sat
NEGRENI

14

SC ALRO SA –
Sediu secundar

SC ALRO SA –
Sediu secundar

Str. Milcov nr.
1

Slatina

Olt

15

SC FELVIO PROD
SRL

SC FELVIO PROD
SRL

Comuna
Bucovăţ

Comuna
Bucovăţ

Dolj

16

SC AVICOLA RAGGI
SRL

SC AVICOLA RAGGI
SRL

Comuna
Cârcea

Comuna
Cârcea

Dolj

17

SC EUROSPATIAL
SRL

SC EUROSPATIAL
SRL

Comuna
Tufeni

Comuna
Tufeni

Olt

18

SC ALTUR SA

SC ALTUR SA

Str. Pitesti nr.
114

Slatina

Olt

19

SC
ELECTROCARBON
SA

SC
ELECTROCARBON
SA

Str. Silozului
nr. 9

Slatina

Olt

20

SC ECOSUD SRL

SC ECOSUD SRL

Localitatea
Mofleni

MOFLENI

Dolj

21

SC HEINEKEN
ROMANIA

SC HEINEKEN
ROMANIA

Str Calea
Severinului nr
50

Craiova

Dolj

22

TMK ARTROM SA

TMK ARTROM SA

str. Draganesti
nr. 30

Slatina

Olt
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6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari
2.5.b –
Topirea
metalelor
neferoase
6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari
6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari
6.6.b – 2
000 de
locuri
pentru
porci
2.5.b –
Topirea
metalelor
neferoase
4.2.e –
Nemetale,
oxizi
metalici,
alti
compusi
anorganici
5.4 –
Depozite
de deseuri
6.4.b –
Fabricare
produse
alimentare
2.3.a –
Laminoare
la cald
din 173
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23

SC FORD ROMANIA
SA

SC FORD ROMANIA
SA

str. Henry Ford
nr. 29

24

SC COMPLEXUL
ENERGETIC
ROVINARI SA
(SUCURSALA
ELECTROCENTRAL
E ROVINARI)

SC COMPLEXUL
ENERGETIC
ROVINARI SA
(SUCURSALA
ELECTROCENTRAL
E ROVINARI)

Str.
Energeticianul
ui nr. 25

Craiova

Rovinari

Dolj

2.6 –
Tratarea
suprafetelo
r din metal
si din
70aterial
plastice

Gorj

1.1 –
Instalatie
ardere > 50
MW

25

SC ARTEGO SA
Târgu-Jiu

SC ARTEGO SA
Târgu-Jiu

CIOCARLAU
NR 38

TARGU JIU

Gorj

26

SC AGRODUN
INTERNATIONAL
SRL

SC AGRODUN
INTERNATIONAL
SRL

TARLAUA 194
nr. PARCELA
21

Radomireşti

Olt

27

SC AVICOLA IMPEX
SRL

SC AVICOLA IMPEX
SRL

ALEEA
NUCILOR nr.
28

Mihăeşti

Vâlcea

28

SOCIETATEA
COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA SA –
SUCURSALA
ELECTROCENTRAL
E ISALNITA

SOCIETATEA
COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA SA –
SUCURSALA
ELECTROCENTRAL
E ISALNITA

Mihai Viteazu
nr.101

ISALNITA

29

SC AT GRUP PROD
IMPEX SRL
SCORNICESTIPISCANI

SC AT GRUP PROD
IMPEX SRL
SCORNICESTIPISCANI

-

comuna
SCORNICEST
I, sat PISCANI

30

SC AVICARVIL SRLFerma Francesti,sat
Francesti

SC AVICARVIL SRLFerma Francesti,sat
Francesti

-

S.C MEDILINE EXIM
SRL

extravilanul
com. Sopot: T
67, P3

31

S.C MEDILINE EXIM
SRL

FRANCESTI

Sopot

4.1.b –
Hidrocarbu
ri cu
continut de
oxigen
6.6.b – 2
000 de
locuri
pentru
porci
6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari

Dolj

1.1 –
Instalatie
ardere > 50
MW

Olt

6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari

Vâlcea

6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari

Dolj

5.1 –
Recuperar
e de
deseuri
periculoase
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1.1 –
Instalatie
ardere > 50
MW
6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari
6.6.a – 40
000 de
locuri
pentru
pasari
6.6.b – 2
000 de
locuri
pentru
porci

32

SUCURSALA
ELECTROCENTRAL
E TURCENI

SUCURSALA
ELECTROCENTRAL
E TURCENI

Str Uzinei nr.1

Turceni

Gorj

33

SC AVICARVIL SRL
– Ferma Francesti

SC AVICARVIL SRL
– Ferma Francesti

Francesti nr.
1b

Frânceşti

Vâlcea

34

SC AVICARVIL SRL
– Ferma 5 Buleta

SC AVICARVIL SRL
– Ferma 5 Buleta

Aleea Nuci nr.
28

Mihăeşti

Vâlcea

35

SC PREMIUM PORC
NEGRENI SRL

SC PREMIUM PORC
NEGRENI SRL

FS nr. FN

Negreni

Olt

36

REGIA AUTONOMA
PENTRU
ACTIVITATI
NUCLEARE –
Sucursala Romag
Prod

REGIA AUTONOMA
PENTRU
ACTIVITATI
NUCLEARE –
Sucursala Romag
Prod

CaleaTargu
Jiului , km7

DROBETA
TURNU
SEVERIN

Mehedint
i

4.2 –
Substante
chimice
anorganice
de baza

37

REGIA AUTONOMA
PENTRU
ACTIVITATI
NUCLEARE –
Sucursala Romag
Termo

REGIA AUTONOMA
PENTRU
ACTIVITATI
NUCLEARE –
Sucursala Romag
Termo

Calea
Tg.Jiului, km5

DROBETA
TURNU
SEVERIN

Mehedint
i

1.1 –
Instalatie
ardere > 50
MW

sursa http://anpm.ro/
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Tabel nr. 3.23 Ponderea principalelor activități IPPC la nivel de județ/regiune

Activitatea principala
conform Anexei I a
Directivei 2010/75/UE
(IED)
1.1
2.2
2.3a
2.5a

Denumire activitate

Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică instalată
totală egală sau mai mare de 50 MW
Producerea fontei sau a oţelului (topirea primară sau secundară),
inclusiv pentru turnarea continuă, cu o capacitate
de peste 2,5 de tone pe oră
Prelucrarea metalelor feroase:
(a) exploatare de laminoare la cald cu o capacitate de peste 20 de
tone de oţel brut pe oră;
Prelucrarea metalelor neferoase:
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2.5b

2.6
3.1
3.5

4.1
4.1b

4.2
4.2e
4.6
5.1
5.4

6.4b

6.6a
6.6b

(a) producerea de metale neferoase brute din minereuri,
concentrate sau materii prime secundare prin procese
metalurgice,
chimice sau electrolitice;
(b) topirea, inclusiv realizarea de aliaje, de metale neferoase,
inclusiv de produse recuperate și exploatarea de turnătorii
de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe
zi pentru plumb și cadmiu sau 20 de
tone pe zi pentru toate celelalte metale.
Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin
procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de
tratare este mai mare de 30 m3
Producerea de ciment, var și oxid de magneziu
Fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special ţigle,
cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice (gresie, faianţă),
obiecte din ceramică sau porţelan cu o capacitate de producţie
de peste 75 de tone pe zi și/sau cu o capa citate a cuptorului
de peste 4 m3 și cu o densitate pe cuptor de peste 300
kg/m3
Producerea compușilor chimici organici
Producerea comp șilor chimici organici, cum sunt:
(b) hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele,
cetonele, acizii carboxilici, esterii și amestecurile
de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii, și rășinile epoxidice;
Producerea compușilor chimici anorganici
Producerea compușilor chimici anorganici, precum:
(e) nemetalele, oxizii metalici sau alţi comp și anorganici, cum sunt
carbura de calciu, siliciul, carbura de siliciu.
Producerea de explozivi
Eliminarea sau recuperarea d șeurilor periculoase, cu o capacitate
de peste 10 tone pe zi
Depozitele de deșeuri astfel cum sunt definite la articolul 2 litera
(g) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din
26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (1) care primesc
peste 10 tone de dșe euri pe zi sau cu o capacitate totală de
peste 25 000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deșeuri
inerte
Tratarea și prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a
următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil,
prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare
sau a hranei pentru animale
Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi
de peste: (a) 40 000 de locuri pentru păsări de curte;
Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi
de peste: (b) 2 000 de locuri pentru porci de producţie
(peste 30 kg
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Conform datelor prezentate, se poate observa că la nivelul regiunii, instalațiile de creștere intensivă a
păsărilor și a porcilor au ponderea numerică cea mai mare cca. 36%, acestea fiind surse mari de emisii de PM10,
NH3, CH4 urmate la nivelul regiunii ca pondere de instalațiile de ardere de capacități mari cu emisii importante de
SO2, NOx, CO.
La nivelul județului Gorj la data de 27.09.2016 următoarele societăți se aflau sub incidența directivei IED:
Tabel nr. 3.24 Societăți ce se află sub incidența directivei IED, jud. Gorj

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire operator economic
SC Complexul Energetic Turceni SA
SC Complexul Energetic Rovinari SA
SC ASSANI IMP-EXP SRL
SC UZINA MECANICĂ SADU SA - platforma
industrială Sadu 1
S.C. MACOFIL S.A.
SC SIMCOR VAR SA ORADEA
SC OMV PETROM SA- Zona de producţie 2 Oltenia
SC POLARIS MEDIU SRL
SC ARTEGO SA SA
SC QSINE&TURISM SRL (actual SC
NEXTCULTURE)
SC MANUFACTURA DE MOTRU SRL

Adresa
Str. Uzinei 1 Turceni
Str. Energeticianului 25 Rovinari
Comuna Brăneşti, sat Capu Dealului
Bumbeşti Jiu, Str. Parângului nr. 59
Str. Barsesti, Nr. 217, Târgu Jiu
Tismana 1 Tîrgu Jiu
Comuna Stoina, sat Paisani
Str.Carierei Nr. 41 Targu Jiu
Str. Ciocirlau 38 Targu Jiu
Strada 23 August 130e Targu Jiu
Str. Severinului 17 Motru

SC USI SRL
06.10.2016

Fig. 46 Distribuția spațială a principalelor surse de emisii, ce intră sub incidența directivei IED.
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Instalațiile de ardere de capacitate mare ocupă pondrea cea mai mare la nivelul județului Gorj fiind
reprezentate de:
SC Complexul Energetic Oltenia SA, SE ROVINARI
- Bloc energetic nr. 3 este funcțional din anul 2011 , conform pentru SO2, pulberi și derogare la valoarea
limită de 500mg/Nm3 pentru NOx ,
- Bloc energetic nr. 4 este funcțional din anul 2014 conform pentru SO2, pulberi și derogare la valoarea
limită de 500mg/Nm3 pentru NOx ,
- Bloc energetic nr. 5 –este oprit din anul 2015 pentru reabilitare și modernizare în vederea respectării
valorilor limită pentru SO2, pulberi și derogare la valoarea limită de 500mg/Nm3 pentru NOx ,
- Bloc energetic nr. 6 este functional din anul 2012, conform pentru SO2, pulberi și derogare la valoarea
limită de 500mg/Nm3 pentru NOx ,
Totodată, blocurile energetice nr. 3 și 4 sunt incluse în PNT (Planul național de tranziție pentru instalațiile de
ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industrial) cu termen
de conformare pentru măsuri secundare pentru NOx (oxizi de azot), pentru respectarea până în anul 2020 a valorii
limită de 200mg/Nm3, conform Anexei 6 - Lista măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către
toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor limită de emisie
aplicabile prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE.
De asemenea, blocurile energetice nr. 5 și 6 sunt incluse în PNT (Planul național de tranziție pentru instalațiile
de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industrial) cu
termen de conformare pentru măsuri secundare pentru NOx (oxizi de azot) și anume respectarea până în anul
2018 a valorii limită de 200mg/Nm3 conform anexei 6 .
SC Complexul Energetic Oltenia SA, SE TURCENI
- Blocurile energetice nr. 3, 4 și 5 sunt funcționale, conforme pentru SO2, pulberi și NOx la valoare limită
de 500mg/Nm3 ,
- Blocul energetic nr. 6 este retras din exploatare,
- Blocul energetic nr.7, din ianuarie 2016 este cuplat la instalația de desulfurare a blocului nr. 6, conform.
Blocurile energetice nr. 3 și 4 sunt incluse în PNT (Planul național de tranziție pentru instalațiile de ardere
aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industrial) cu termen de
conformare pentru măsuri secundare pentru NOx (oxizi de azot), pentru respectarea până în anul 2020 a valorii
limită de 200mg/Nm3, conform Anexei 6 - Lista măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către
toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor limită de emisie
aplicabile prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE.
De asemenea, blocul energetic nr. 5 este inclus în PNT (Planul național de tranziție pentru instalațiile de
ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industrial) cu termen
de conformare pentru măsuri secundare pentru NOx (oxizi de azot) și anume respectarea până în anul 2018 a
valorii limită de 200mg/Nm3 conform anexei 6 .
Surse mobile
Transport rutier
Județul Gorj este traversat de drumurile naționale 67, 67C, 67B, 6B și drumul europena E 79, căi de
comunicați cu o valoare MZA (vehicule fizice / 24 ore) = 8001 – 16000 conform prognozei Centrului de Studii
Tehnice Rutiere și Informatică.
Emisiile de substanţe poluante aferente transportului rutier din județul Gorj au fost calculate prin utilizarea
COPERT 4; datele de intrare utilizate în model, furnizate de RAR, includ: numărul autovehicule rutiere
(autoturisme, vehicule uşoare, vehicule utilitare grele, autobuze, mopede şi motociclete) pe tipuri de combustibili,
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capacitate, standard emisii noxe, capacitate rezervor, viteza medie de rulare (urban, rural, autostrada), distanţa
parcursă anual (km/an) şi ponderea distanţei parcurse anual pe tipuri de drumuri (urban, rural).
La nivelul județului Gorj, conform datelor obținute prin interogarea bazelor de date existente pe site-ul
http://statistici.insse.ro/, situația căilor de rulaj se prezenta astfel:
Tabel nr. 3.25 Lungime drumurilor (DN, DJ,DC) la nivel de județ 2010 – 2014

Categorii de
drumuri
publice
Total
Nationale
Judetene si
comunale
- Judetene
- Comunale
-

Tipuri de
acoperamant

Macroregiuni,
regiuni de
dezvoltare si judete

Total
Modernizate
Cu
imbracaminti
usoare
rutiere
Pietruite
De pamint
Total
Modernizate
Cu
imbracaminti
usoare
rutiere
Pietruite

Gorj
Gorj

Total

Gorj

Modernizate
Cu
imbracaminti
usoare
rutiere
Pietruite
De pamint
Total
Modernizate
Cu
imbracaminti
usoare
rutiere
Pietruite
De pamint
Total
Modernizate
Cu
imbracaminti

Gorj

Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2010
2011
2012
2013
2014
UM: Km
Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri
2231
2274
2274
2274
2282
890
905
932
940
1015

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

576
607
158
383
342

620
604
145
426
342

642
552
148
426
347

644
542
148
426
355

610
511
146
427
367

27
14

27
57

27
52

19
52

8
52

1848
548

1848
563

1848
585

1848
585

1855
648

549
593
158
837
420

593
547
145
837
420

615
500
148
837
420

625
490
148
837
420

602
459
146
838
420

325
78
14
1011
128

336
67
14
1011
143

343
60
14
1011
165

348
55
14
1011
165

354
48
16
1017
228

224

257

272

277

248

Gorj
Gorj

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
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-

usoare
rutiere
Pietruite
De pamint

Gorj
Gorj

515
144

480
131

440
134

435
134

411
130

sursa http://statistici.insse.ro/

Fig. 47 Evoluția lungimii drumurilor, pe tipuri la nivelul intervalului 2010 - 2014.

Din analiza datelor prezentate se distinge o ușoară creștere a numărului de kilometrii de drumuri naționale, în
timp ce creșterea în cazul drumurilor județene și comunale este de doar câțiva kilometrii.
Conform datelor din cadrul http://statistici.insse.ro/, vehiculele rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul
anilor 2010 - 2014 este:
Tabel nr. 3.26 Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la nivel de județ 2010 – 2014

Categorii de vehicule
rutiere

Tipuri de
proprietate

Macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si judete

Autobuze si microbuze
Autoturisme
Mopede si motociclete
(inclusiv mototricicluri

Total
Total

Gorj
Gorj

Total

Gorj

Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2010
2011
2012
2013
2014
UM: Numar
Numar Numar Numar Numar Numar
800
832
905
947
985
66492 66914 69964 74570 78402
784

846

926

1019
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si cvadricicluri)
Motociclete
Autovehicule de marfa
- Autocamioane
- Autotractoare
Vehicule rutiere pentru
scopuri speciale
Tractoare
Remorci si
semiremorci

Total
Total
Total
Total

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Total

Gorj

Total

Gorj

Total

Gorj

:
10296
9826
470

:
11098
10603
495

:
11756
10758
998

:
12573
11516
1057

1069
13289
12125
1164

399
2143

429
2135

480
2109

490
2079

495
2054

3124

3426

3784

4065

4388

sursa http://statistici.insse.ro/

Tabel nr. 3.27 Înmatriculări noi de vehicule rutiere (noi și importate de ocazie) în intervalul 2010-2014

Categorii de
vehicule

Vehicule noi
Vehicule
importate de
ocazie
-

Categorii de
vehicule rutiere
pentru transport
pasageri
Motorete si
motociclete
Autoturisme
Autocare, autobuze
si microbuze
Motorete si
motociclete
Autoturisme
Autocare, autobuze
si microbuze

Macroregiuni,
regiuni de
dezvoltare si judete

Anul
2010
Numar

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Ani
Anul
Anul
Anul
2011
2012
2013
UM: Numar
Numar Numar Numar

Anul
2014
Numar

24
1032

21
542

14
308

15
289

17
305

3

8

25

6

24

29
4576

34
1594

46
4101

59
5326

56
4087

5

5

16

15

5

sursa http://statistici.insse.ro/
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Fig. 48 Evoluția numărului de vehicule rutiere înmatriculate în intervalului 2010 - 2014.

Din analiza datelor se constată o creștere constatntă a numărului de autovehicule rutiere înmatriculate,
trend ce se menține până în prezent din care un muăr foarte mare îl constituie vehiculele de ocazie care în general
sunt cu motorizări (EURO I, II, III), acestea generând emisii în creștere de la un an la altul în special de NO2 și
NOx, PM10, PM 2,5, CO, SO2.
Transport feroviar
Transportul feroviar, de marfă şi călători, se derulează pe magistrala cale ferată electrificată ce străbate
județul de la sud la nord și face legătura între magistralele feroviare București – Timișoara și București – Arad.
Tabel nr. 3.28 Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată

Nr.crt.
1.
2.
3.

Tip
Electrificată
Neelectrificată
Înguste

Anul 2014
239
0
0

sursa http://statistici.insse.ro/

Surse de suprafață
În acest sector sunt incluse instalaţiile de ardere de mică putere destinate, în principal, încălzirii
spaţiilor şi preparării apei calde menajere pentru sectoarele rezidenţial şi nerezidenţial, care sunt prezentate în
secţiunile următoare.
Sectorul rezidenţial, care include instalaţiile de ardere cu puterea termică mai mică de 50MWt,
utilizate pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde menajere precum şi pentru prepararea hranei este
influenţat în mod direct de fondul de locuinţe la nivelul județului şi modul de încălzire al acestora (termoficare,
diferite tipuri de combustibili convenţionali fosili, alte surse de energie).
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Sectorul ne-rezidenţial, care include instalaţiile de ardere cu puterea termică mai mică de 50 MWt
utilizate pentru încălzirea birourilor, şcolilor, spitalelor precum şi instalaţiile de ardere de mică putere utilizate
pe scară largă în domeniile instituţional, comercial, este influenţat în mod direct de numărul unităţilor şi de
consumul de combustibil aferent acestora.
Modelarea emisiilor aferente acestor sectoare au fost preluate din cadrul SIM – ILE colaborat cu
numărul locuințelor, a numărului de autorizații de construire eliberate, a numărului de localități în care se
distribuie gazul natural și a energiei termice distribuită în județ.
Tabel nr. 3.29 Număr de locuințe în județul Gorj, 2010 – 2014:

Forme de
proprietate
Total

Medii de
rezidenta

Macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si judete

Total

Anul
2010
Numar
155188

Gorj

Ani
Anul
Anul
2011
2012
UM: Numar
Numar
Numar
159455 160023

Anul
2013

Anul
2014

Numar
160304

Numar
160570

sursa http://statistici.insse.ro/

Fig. 49 Evoluția numărului de locuințe în județul Gorj, 2010 - 2014.

Se observă o creștere a numărului de locuințe în 2014 cu peste 5300 unități, tendință ce s-a păstrat și în
anii următori, conducând la creșterea emisiilor de poluanți rezultate din arderile rezidențiale.
Tabel nr. 3.30 Autorizații de construire emise la nivelul județului Gorj, 2010 – 2014

Categorii
de
construct
ii

Medii
de
rezide
nta

Macrore
giuni,
regiuni
de
dezvoltar

Anul
201
0

Anul
2010

Anu
l
201
1

Anul
2011

Perioade
Anu
l
Anul
201 2012
2

Anu
l
201
3

Anul
2013

Anu
l
201
4
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e si
judete
Nu
mar
Cladiri
rezidenti
ale
(exclusiv
cele
pentru
colectivit
ati)
Cladiri
rezidenti
ale
pentru
colectivit
ati
Cladiri
administr
ative
Hoteluri
si cladiri
similare
Cladiri
pentru
comert
cu
ridicata si
cu
amanunt
ul
Alte
cladiri

Total

Metri
patrat
i
supraf
ata
utila

Nu
mar

UM: Numar, mp suprafata utila
Metri
Metri
Metri
patrat
patrat
patrat
i
Nu
i
Nu
i
supraf mar supraf mar supraf
ata
ata
ata
utila
utila
utila

Nu
mar

Metri
patrat
i
supraf
ata
utila

Gorj

Urban
Rural

Gorj
Gorj

Total

Gorj

Urban
Rural

Gorj
Gorj

Total

Gorj

Urban
Rural

Gorj
Gorj

Total

Gorj

Urban
Rural

Gorj
Gorj

Total

Gorj

Urban
Rural

Gorj
Gorj

Total

Gorj

693
285
408

10372
9
50112
53617

593
228
365

78006
29049
48957

542
189
353

73793
23389
50404

500
206
294

70064
28301
41763

504
194
310

66835
24354
42481

1
1
:

737
737
:

8
2
6

1241
400
841

1
:
1

116
:
116

2
:
2

314
:
314

:
:
:

:
:
:

4
3
1

712
497
215

9
2
7

2048
907
1141

4
1
3

1678
1172
506

2
1
1

811
525
286

4
1
3

956
128
828

3
2
1

927
794
133

8
1
7

2533
326
2207

4
2
2

4270
3582
688

12
4
8

6452
2604
3848

11
:
11

3390
:
3390

17
9
8

3361
2142
1219

20
5
15

3256
363
2893

12
4
8

1458
407
1051

6
3
3

656
475
181

5
:
5

517
:
517

21

8171

42

14513

21

2067

26

31788

23

2076
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-

Urban
Rural

Gorj
Gorj

11
10

5369
2802

17
25

11643
2870

7
14

990
1077

11
15

28998
2790

3
20

408
1668

sursa http://statistici.insse.ro/

Fig. 50 Evoluția numărului de autorizații de construcții eliberate în județul Gorj, 2010 - 2014.

În intervalul de timp 2010 – 2014, predomină autorizațiile de construcție emise pentru clădirile rezidențiale,
tendiță ce se păstrează și în anii următori astfel cantitățile mai mari de emisii de poluanți find atribuit acestui
segment.
Tabel nr. 3.31 Numărul localităților alimentate cu gaz în județul Gorj, 2010 – 2014

Medii de rezidenta

Urban
Rural

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete
Gorj
Gorj

Anul
2010
Numar
7
19

Ani
Anul
Anul
Anul
2011
2012
2013
UM: Numar
Numar
Numar
Numar
7
7
7
20
20
21

Anul
2014
Numar
7
21

sursa http://statistici.insse.ro/
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Fig. 51 Evoluția numărului de localități alimentate cu gaz în județul Gorj, 2010 - 2014.

În perioada 2010 – 2014, numărul localităților alimentate cu gaz a rămas aproximativ constatnt, se observă o
slabă deservire a zonei rurale astefl în aceste zone cât și în cele deservite de rețelele de gaz datorită prețurilor
ridicate și a situației economice a zonei, emisiile de poluanți (în special PM, SOx, NOx) asociate acestui sector vor
fi mai mari datorită utilizări combustibililor solizi (cărbune (lignit), biomasă, lemn,).
Tabel nr. 3.32 Energia termică distribuită în județul Gorj

Judete
Gorj
-

Localitati
TOTAL
78141 MUNICIPIUL
MOTRU

Anul 2010

Anul 2011

Gigacalorii
65928

Gigacalorii
62118

Ani
Anul 2012
UM: Gcal
Gigacalorii
63251

65928

62118

63251

Anul 2013

Anul 2014

Gigacalorii
58763

Gigacalorii
52641

58763

52641

sursa http://statistici.insse.ro/
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Fig. 52 Evoluția energiei termice distribuite în județul Gorj, 2010 - 2014.

Analizând datele, se poate observa o scădere a distribuției energiei termice în anul 2014 față de anul 2010,
singurul municipiu beneficiar de serviciul de termoficare fiind Motru, acest fapt pote conduce la o scădere a
emisiilor de poluanți asociate acestui segment (arderi în centrale termice de capacitate mare) dar pe de altă parte
renunțarea la distribuție energiei termice în sistem centralizat ce se poate ușor urmări și controla prin măsurile
impuse în autorizațile integrate de mediu a dus la apelarea la sisteme individuale (cărbune (lignit) gaz, lemn,) de
distribuție a energiei termice conducând la creșterea emisiilor de poluanți asociate acestui segment ce nu este așa
ușor de urmărit și controlat.
Sursele agricole
La nivelul județului Gorj din suprafața totală, 238800ha reprezintă terenuri agricole.
În intervalul de timp 2010 – 2014, la nivelul județului, suprafața de teren agricol era repartizată astfel:
Tabel nr. 3.33 Suprafața de teren agricol

Modul de folosinta a
fondului funciar

Forme de
proprietate

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete

Agricola
Arabila
Pasuni
Finete
Vii si pepiniere viticole
Livezi si pepiniere
pomicole

Total
Total
Total
Total
Total

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

Total

Gorj

Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2010
2011
2012
2013
2014
UM: Ha
Hectare Hectare Hectare Hectare Hectare
240258
98353
88494
41504
4193

239696
97827
88382
41669
4164

239317
97630
88281
41619
4164

238662
97199
88192
41619
4169

238800
98239
87212
41685
4191

7714

7654

7623

7483

7473
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Fig. 53 Evoluția suprafeței de teren arabil în județul Gorj, 2010 - 2014.

Se poate observa o scădere a suprafețelor arabile la nivelul județului Gorj față de anul 2010.
Îngrășămintele utilizate în agricultura din România se împart în funcție de compoziția acestora în chimice și
naturale.
Cele mai utilizate îngrășăminte chimice la nivelul teritoriului național se pot împărți în cinci grupe mari, astfel:
- îngrășăminte cu azot
- îngrășăminte cu fosfor
- îngrășăminte cu potasiu
- îngrășăminte complexe
- îngrășăminte cu microelemente
În județul Gorj în anul 2014 au fost utilizate 2381 tone îngrășăminte chimice pe o suprafață de 41967ha și
128197 tone îngrășăminte naturale. Astfel situația utilizării îngrășămintelor chimice și naturale în intervalul de timp
2010 – 2014 la nivelul județului se prezintă după cum urmează:
Tabel 3.34 Utilizarea îngrășămintelor chimice și naturale

Categorii de
ingrasaminte

Macroregiuni, regiuni
de dezvoltare si
judete

Ani

Anul 2010

Anul 2011

Tone 100%
substanta
activa

Tone 100%
substanta
activa

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

UM: Tone subst. activa
Tone 100%
Tone 100%
substanta
substanta
activa
activa

Tone 100%
substanta
activa
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Chimice

Gorj

Azotoase

Gorj

Fosfatice

Gorj

Potasice

Gorj

Naturale

Gorj

2799

2954

2283

3765

2386

2799

2940

2283

3765

2386

:

7

:

:

:

:

7

:

:

:

202511

150515

108195

104940
128127
sursa http://statistici.insse.ro/

Din analiza datelor se poate observa o scădere a utilizării acestora față de anul 2010 cu mici variații a
cantităților de îngrășăminte chimice și o scădere pronunțată în cazul celor naturale față de anul 2010 urmate de o
creștere ușoară în anii ce au urmat, astfel pentru acest segment emisiile de poluanți (în special NH3, PM10, PM
2,5, NOx) nu înregistrează în această perioadă mari fluctuații.
Efectivele de animale la nivelul județului Gorj în perioada 2010 – 2015 se prezintă astfel:
Tabel nr. 3.35 Efective de animale
Categorii de
animale

Forme de
proprietate

Macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete

Bovine
Vaci, bivolite si
juninci
Juninci

Total

Gorj

Total

Gorj

Total

Gorj

Vaci si bivolite

Total

Gorj

Porcine

Total

Gorj

Scroafe de prasila
Scrofite pentru
reproductie
Ovine

Total

Gorj

Total

Gorj

Total

Gorj

Oi si mioare

Total

Gorj

Caprine

Total

Gorj

Capre

Total

Gorj

Cabaline

Total

Gorj

Cabaline de munca

Total

Gorj

Pasari
Pasari ouatoare
adulte
Familii de albine

Total

Gorj

Total

Gorj

Total

Gorj

Iepuri

Total

Gorj

Anul
2010

Anul
2011

Ani
Anul
2012
UM: Numar

Numar

Numar

Numar

Anul
2013

Anul
2014

Numar

Numar

46675

46856

46822

49049

50071

26124

25674

25867

25484

26797

1843

1587

1700

1817

1973

24281

24087

24167

23667

24824

103664

103855

105215

102689

104158

4648

4858

6367

5658

6063

1276

1361

1566

1230

1029

96254

97345

103365

107741

110603

85369

85825

91801

95692

97986

23997

23321

23750

24679

26636

18435

19697

19457

19483

20431

10397

9826

9502

9840

9103

10143

9439

8480

8817

8192

1437767

1589624

1673696

1536604

1303678

743396

705372

917485

936326

910317

42135

40628

41692

42309

43903

1006

970

1013
1005
1088
sursa http://statistici.insse.ro/
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Fig. 54 Evoluția efectivelor de animale la nivelul județului Gorj, 2010 – 2014

În perioada analizată, se observă că în anul 2014 efectivele de păsări au scăzut și cele de porcine au
crescut față de ani anteriori (2010 - 2013) dar nu într-un procent așa de mare ca și în cazul celor de păsări astfel
emisiile atmosferice de poluanți asociate acestui sector sunt în scădere.
Sursa Deşeuri
Conform estimărilor, în prezent în judeţ se generează anual circa 134.400 tone deşeuri municipale, din care
circa 97.500 tone deşeuri menajere şi 37.000 tone deşeuri asimilabile celor menajere. Din cantitatea totală de
deşeuri generate, în prezent sunt colectate circa 60 %. Deşeurile necolectate sunt reprezentate în principal de
deşeurile menajere din mediul rural.
În judeţ îşi desfăşoară activitatea un număr de 18 operatori de salubrizare, gradul de acoperire cu servicii de
salubrizare în mediul urban este de circa 95 %. Populaţia nedeservită de servicii de salubrizare din mediul urban
este populaţia din zonele periurbane, în mediul rural peste 60 % din populaţie este conectată la servicii de
salubrizare.
Colectarea deşeurilor reziduale se realizează în prezent atât din poarta în poarta cât şi prin aport voluntar.
Acest sistem se intâlneşte şi în zona urbană şi în cea rurală.
În judeţ la momentul realizării studiului există 5 instalaţii de sortare şi transfer a deşeurilor.
Capacităţile staţiilor de sortare si transfer existente sau în curs de execuţie sunt:
• capacitate de transfer
- Tg Carbuneşti - 10750 t/an
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- Turceni – 6100 t/an
- Motru - 8900 t/an
- Rovinari - 10.800 t/an
- Novaci – 5.800 t/an
• capacitate de sortare
- Tg Carbuneşti - 4000t/an
- Turceni –1300 t/an
- Motru - 4200 t/an
- Rovinari - 3.250 t/an
- Novaci – 2.300 t/an
- Plopşoru – 900 t/an
Mai există deasemenea o instalaţie de sortare exclusiv a deşeurilor reciclabile.
Însă nu există nici o instalaţie de tratare a deşeurilor biodegradabile.
Instalații IPPC din județul Gorj asociate acestui sector:

Tabel nr. 3.36 Instalații IPPC (deșeuri)
An
Nume instalație
Companie părinte
raportare
2014
SC POLARIS MEDIU SRL SC POLARIS MEDIU SRL

Adresa
Str Carierei nr.41

Localitate

Județ

Activitate
industrială
Barsesti,
Gorj
5.4 - Depozite
Tg. Jiu
de deseuri
sursa http://atlas.anpm.ro/atlas#

3.5 Evaluarea nivelului de fond regional total, natural și transfrontier
Nivelul de fond regional total - reprezintă concentraţiile poluanţilor la o scară spaţială de peste 50 km
şi, pentru o anumită zonă de depăşiri ale valorilor limită, cuprinde contribuţii atât din afara zonei, cât şi de la
surse de emisie din interiorul acesteia.
Datele aferente nivelului de fond regional total au fost puse la dispoziție de către CECA din cadrul
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prin Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.
Nivel fond regional total:
Tabel nr. 3.37 Fond regional total

Poluant Timp de mediere Concentrații de fond Unitate de măsură
NOx
1 an
11.679
ug/m3
NO2
1 an
10.895
ug/m3
SO2
1 an
6.692
ug/m3
PM10
1 an
19.837
ug/m3
PM2,5
1 an
16.041
Pb
1 an
8.533
ug/m3
CO
1 an
477.178
ug/m3
As
1 an
0.791
ug/m3
Cd
1 an
0.186
ug/m3
Ni
1 an
0.568
ug/m3
C6H6
1 an
0.128
ug/m3

Nivelul de fond regional natural
Nu au existat suficiente date pentru estimarea emisiilor aferente acestuia.
Nivelul de fond regional transfrontier
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Au fost analizate datele de monitorizare înregistrate de către cele mai apropiate stații reprezentative de tip
EMEP de pe teritoriul României cât și datele stațiilor de tip EMEP din Ungaria, Cehia și Austria la nivelul anului
2014..
Nivelul de fond regional transfrontier
Tabel nr.3.38 Fond regional transfrontier

Poluant Timp de mediere Concentrații de fond Unitate de măsură
NOx
1 an
1.97
µg/m3
NO2
1 an
4.29
µg/m3
SO2
1 an
1.70
µg/m3
PM10
1 an
7.25
µg/m3
PM2,5
1 an
5.86
Pb
1 an
3.23
µg/m3
CO
1 an
125.30
mg/m3
As
1 an
0
ng/m3
Cd
1 an
0
ng/m3
Ni
1 an
0
ng/m3
C6H6
1 an
0
µg/m3

3.6 Evaluarea nivelului de fond urban total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și
elctrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Evaluarea nivelului de fond urban - reprezintă concentraţiile datorate emisiilor din interiorul oraşelor sau
aglomerărilor la nivelul anului 2014, care nu constituie emisii locale directe. Este suma componentelor de: trafic,
industrie inclusiv producţia de energie termică şi electrică, agricultură, etc.
Nivelul de fond urban pentru județului Gorj a fost estimat pe baza selectări stațiilor de monitorizare a calității
aerului și a modelării matematice a dispersiei poluanților în atmosferă, cu gruparea surselor de emisii pe categori
de surse(vezi cap. 3.4.2). După realizarea acestor pași s-a realizat extragerea rezultatelor în receptorii de fond
urban și cumularea acestora cu concentrațiile de fond regional astfel obținându-se o valoare medie a concentrației
de fond urban.
În cazul județului Gorj acest tip de estimare a fost greu de realizat deoarece stațiile de monitorizare a calității
aerului sunt de tip industrial și nu de fond urban.

Fig.56 Evaluarea nivelului de fond urban
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Nivelul fondului urban echipamente mobile off-road și transfrontalier nu a putut fi evaluat din cauza că nu
au existat suficiente date pentru estimarea emisiilor aferente acestora.
3.7 Evaluarea nivelului de fond local, total, trafic, industrie, inclusiv producția de energie termică și
elctrică, agricultură, surse comerciale și rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Evaluarea nivelului de fond local - pentru o anumită zonă de depăşiri ale valorilor limită, reprezintă
contribuţiile surselor la nivelul anului 2014 aflate în imediata vecinătate a zonei de depăşiri. Este diferenţa între
concentraţia totală la locul de depăşire a VL (măsurată sau modelată) şi nivelul de fond urban. Este suma
componentelor de: trafic, industrie inclusiv producţia de energie termică şi electrică, agricultură, etc.
Nivelul de fond local pentru județul Gorj a fost estimat pe baza selectări stațiilor de monitorizare a calității
aerului de la nivelul județului și a modelării matematice a dispersiei poluanților în atmosferă, cu gruparea surselor
de emisii pe categori de surse. După realizarea acestor pași pentru obținerea nivelului local pe categorii de surse
se face prin diferența dintre contribuția unei categorii la nivelul local și contribuția medie ale aceleiași categorii în
fondul urban.
Pentru o mai bună vizualizare și suprapozabilitate, reprezentarea grafică s-a realizat într-o singura diagramă
pentru toate sursele de emisie.

Fig.57 Evaluarea nivelului de fond local pe categori de surse, receptor stația GJ -1 (industrial).

90 | P a g .

din 173

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
PMCA
Capitolul 3

Consiliul Județean Gorj
Plan de menținere a calității aerului în județul Gorj

Fig.58 Evaluarea nivelului de fond local pe categori de surse, receptor stația GJ -2 (industrial).

Fig.59 Evaluarea nivelului de fond local pe categori de surse, receptor stația GJ -3 (industrial).

3.8 Informații privind contribuția datorată transportului și dispersiei poluanților emiși în atmosferă ale
căror surse se găsesc în alte zone și aglomerări sau, după caz, alte regiuni.
Acest aspect a fost tratat în prezentul Plan în cazul evaluarii nivelul de fond regional total și
transfrontalier – unde au fost analizate datele naționale împreună cu datele din zonele limitrofe cât și cele de
la alte stații de monitorizare a calității aerului din alte țări prin corelare cu direcțiile predominante de vânt și au
fost selectate valorile care corespund unui fond de poluare care este transportat spre județ și s-a calculat o
medie a valorilor selectate pentru NO2/NOx, SO2, PM10/PM2,5, Pb, C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni.
Datele astfel obținute au fost puse la dispoziție de către CECA din cadrul ANPM prin APM Gorj.
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3.9 Analiza datelor meteo privind viteza vântului, precum și cele referitoare la calmul atmosferic și
condițiile de ceață, pentru analiza transportului/importului de poluanți din zonele și aglomerările
învecinate, respectiv pentru stabilizarea favorizării acumulării noxelor poluanților la suprafața solului,
care ar putea conduce la concentrații ridicate de poluanți ale acestora.
Analiza datelor meteo privind viteza vântului și cele referitoare la calmul atmosferic și condițiile de ceață
au fost pe larg tratate în capitolul 2.4 Analiza topografică și climatică a arealului, date ce ulterior au fost
utilizate în cadrul modelărilor în vederea analizei transportului/importului poluanților, utilizați în cadrul evaluarii
nivelului de fond regional total, transfrontalier, urban și local din capitolele anterioare 3.5, 3.6, 3.7.
3.10 Analiza transportului/importului de poluanți din zonele și aglomerările învecinate.
Analiza transportului/importului de poluanți din zonele și aglomerările învecinate s-a realizat pe baza
datelor meteo (temperaturi, viteză vânt, precipitații, umiditate, nebulozitate) culese de la stațiile meteo
coraborat cu datele din cadrul ”Studiul privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea matematică a
dispersiei poluanţilor emişi în aer şi identificarea zonelor şi aglomerărilor în care este necesară monitorizarea
continuă a calităţii aerului şi unde este necesară elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor
de gestionare a calităţii aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protecţie a staţiilor de monitorizare a calităţii
aerului” Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 2013-2014” .
Datele naționale împreună cu datele din zonele limitrofe județului Gorj au fost analizate și au fost
selectate valorile care corespund unui fond de poluare care este transportat spre județ și s-a calculat o medie
a valorilor selectate pentru NO2/NOx, SO2, PM10/PM2,5, Pb, C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni, prezentat în cadrul
evaluării fondului regional, pus la dispoziție de CECA din cadrul ANPM prin APM Gorj.
3.11 Ponderea tipurilor de surse de emisie atmosferice relevante la nivelul județului Gorj
Evaluarea ponderii tipurilor de surse de emisie atmosferice s-a realizat pe baza cantității totale de emisii (t/an)
pentru fiecare poluant și pe categorii de sursă după formă: staționare, mobile și de suprafață:
Tabel 3.39 Cantități totale de emisii pe categorii de sursă

Unitatea
administrativteritorială

Indicator

Particule în
suspensie PM2,5

Excepţii

Perioada de
mediere

1 an

Perioada de
evaluare

2010-2015

Judeţul Gorj
Particule în
suspensie PM10

1 an
1 oră

2010-2015

Cantitatea totală de emisii
(t/an)
surse
staţionare

134.4609

surse mobile

101.402

surse de
suprafaţă

2097.73

surse
staţionare

423.8041

surse mobile

178.7519

surse de
suprafaţă

2229.288
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Dioxid de azot

surse
stationare

18471.79

surse mobile

1974.214

1 oră

surse de
suprafaţă

354.7484

1 oră

surse
staţionare

21734.29

surse mobile

1.131391

surse de
suprafaţă

58.53852

surse
staţionare

2161.709

surse mobile

3977.926

surse de
suprafaţă

15314.91

surse
staţionare

NE

1 an

Dioxid de sulf

2010-2015

2010-2015
24 ore

Monoxid de
carbon

Benzen

Plumb

Arsen

Cadmiu

Nichel

Valoarea
maximă
zilnică a
mediilor
glisante pe 8
ore

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015

surse mobile

24.87931

surse de
suprafaţă

234.5714

surse
stationare

0.478553

surse mobile

0.183865

surse de
suprafaţă

0.107531

surse
staţionare

0.345863

surse mobile

0.001518

surse de
suprafaţă

0.001518

surse
staţionare

0.052106

surse mobile

0.000875

surse de
suprafaţă

0.00342

surse
staţionare

0.276146
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surse mobile

0.008848

surse de
suprafaţă

0.015318
sursa: APM Gorj

Prin aplicarea Planului de menținere a calității aerului se urmărește menținerea nivelului concentrațiilor de
poluanți în atmosferă cel puțin la nivelul inițial 2014, eventual de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii
de surse de emisie.
Ponderea tipurilor de surse de emisii atmosferice relevante în funcție de datele validate ne oferă o
perspectivă asupra importanței unei anumit tip de sursă pentru anumit poluant evaluat la nivelul județului după
cum urmează:
Modelarea emisii

Fig. 60 Ponderea emisiilor de PM 2,5 și PM 10 la nivelul județului Gorj, 2010 - 2014.
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Fig. 61 Ponderea emisiilor de NO2 și SO2 la nivelul județului Gorj, 2010 - 2014.
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Fig. 62 Ponderea emisiilor de CO și C6H6 la nivelul județului Gorj, 2010 - 2014.
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Fig. 63 Ponderea emisiilor de Pb și As la nivelul județului Gorj, 2010 - 2014.
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Fig. 64 Ponderea emisiilor de Cd și Ni la nivelul județului Gorj, 2010 - 2014.
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Din datele prezentate se poate observa că la nivelul județului Gorj:
sursele staționare sunt responsabile în special de emisiile de NO2, SO2, Pb, Cd, As și Ni.
sursele de suprafață de PM2,5, PM10, CO.
sursele mobile de C6H6.

Surse staționare
Modelarea emisiilor provenite din sursele staționare a pornit de la datele înregistrate în ILE (Inventarul Local
de Emisii) colaborat cu datele statistice privind numărul de societăți/activități și a Inventarului Național al
Instalațiilor IPPC, 2014.
Au fost luate în calcul un număr de 38 de operatori economici cu cele 78 de puncte de lucru ca amplasamente
relevante pentru emisiile evaluate.
Poluanți evaluați sunt: SOx, NOx, PM10, PM2,5, Ni, CO, Cd, C6H6, NMVOC.

Fig. 65 Distribuția spațială a instalațiilor înregistrate în Inventarul Local de Emisii, în funcție de codurile NFR.

99 | P a g .

din 173

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
PMCA
Capitolul 3

Consiliul Județean Gorj
Plan de menținere a calității aerului în județul Gorj

Fig. 66 Harta distribuției emisiilor de SOx provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.

Fig. 67 Harta distribuției emisiilor de PM 10 provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.
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Fig. 68 Harta distribuției emisiilor de PM 2,5 provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.

Fig. 69 Harta distribuției emisiilor de NMVOC provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.
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Fig. 70 Harta distribuției emisiilor de Ni provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.

Fig. 71 Harta distribuției emisiilor de CO provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.
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Fig. 72 Harta distribuției emisiilor de Cd provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.

Fig. 73 Harta distribuției emisiilor de C6H6 provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.
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Fig. 74 Harta distribuției emisiilor de As provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.

Fig. 75 Harta distribuției emisiilor de NOx provenite din surse staționare la nivelul județului Gorj.
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Surse mobile
În modelarea emisiilor din surse mobile s-a utilizat valorile de trafic și alte procese de emisie asociate
traficului (uzură carosabil, resuspensie particule, uzură pneuri și frână), număr autovehicule înmatriculate, .
Poluanți evaluați sunt: PM10, PM2,5, NOx, CO, NMVOC, Pb.

Fig. 76 Harta distribuției emisiilor de PM10 provenite din transport la nivelul județului Gorj.

Fig. 77 Harta distribuției emisiilor de PM 2,5 provenite din transport la nivelul județului Gorj.
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Fig. 78 Harta distribuției emisiilor de NOx provenite din transport la nivelul județului Gorj.

Fig. 79 Harta distribuției emisiilor de metale grele provenite din transport la nivelul județului Gorj.
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Fig. 80 Harta distribuției emisiilor de CO provenite din transport la nivelul județului Gorj.

Fig. 81 Harta distribuției emisiilor de NMVOC provenite din transport la nivelul județului Gorj.
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Surse de suprafață
În vederea unei modelări cât mai exacte a emisiilor provenite din surse de suprafață s-a utilizat emisiile din
sursele rezidențiale (încălzirea locuințelor, șantiere, depozite de deșeuri, asfaltări de drumuri preluate din cadrul
ILE) și din sursele agricole (utilizarea produselor fitosanitare și a îngrășămintelor)
Poluanți evaluați sunt: PM10, PM2,5, NOx, CO, NMVOC, Ni, Cd și C6H6.

Fig. 82 Harta distribuției emisiilor de PM10 provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.

Fig. 83 Harta distribuției emisiilor de PM 2,5 provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.
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Fig. 84 Harta distribuției emisiilor de NOx provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.

Fig. 85 Harta distribuției emisiilor de NMVOC provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.
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Fig. 86 Harta distribuției emisiilor de Ni provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.

Fig. 87 Harta distribuției emisiilor de CO provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.
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Fig. 88 Harta distribuției emisiilor de Cd provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.

Fig. 89 Harta distribuției emisiilor de C6H6 provenite din surse de suprafață la nivelul județului Gorj.
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CAPITOLUL 4
Măsurile sau proiectele adoptate în vederea menținerii calității
aerului
Măsurile de menținere a calității aerului din prezentul Plan sunt astfel stabilite încât prin minima aplicare a
acestora, nivelul fiecărui poluant să se păstreze sub valorile-limită.
Planul cuprinde în capitolele ce urmează măsurile de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de
surse:
- surse staționare
- surse mobile
- surse de suprafață
Pentru acestea este descris în parte cel puțin un scenariu.
An de referință pentru care sunt elaborate previziunile
Calendarul de aplicare al prezentului plan este de la data aoptării, cinci ani de zile. Având în vedere
etapele procedurale legale ce trebuie să fie parcurse până la adoptarea sa prin vot în consiliul județean,
preconizăm că acesta se va putea aplica din anul 2017 până la sfârșitul anului 2022, astfel în modelările
previzionare s-a luat acestă dată ca an de referință pentru care sunt elaborate previziunile.
An de referință cu care încep previziunile
Anul de referință cu care încep previziunile pentru sectorul de activitate industrie, inclusiv producția de
energie și surse rezidențiale și instituționale este anul 2014 fiind anul pentru care ANPM a pus la dispoziție datele
din Inventarul local de emisii pe baza cărora s-a putut demara modelarea previzionară a dispersiei poluanților
proveniți din aceste sectoare de activitate coraborat cu datele din Raportul privind starea mediului în județul Gorj –
2015.
4.1 Scenarii de evoluție a calității aerului în județul Gorj
Previziunile privind evoluția calității aerului în județul Gorj au fost structurate în cadrul a două scenarii:
Scenariul 1 – Menținerea situației la nivelul anului de referință 2014 a emisiilor de poluanți
Scenariul 2 – Creșterea emisiilor de poluanți conform tendințelor identificate
4.1.1

Scenariul 1 – Menținerea situației la nivelul anului de referință 2014 a emisiilor de poluanți

a) An de referință – 2014
b) Repartizarea surselor de emisie:
Gruparea surselor de emisii s-a făcut în următoarele categorii:
- trafic;
- industrie, inclusiv producţia de energie termică şi electrică;
- agricultură;
- surse rezidenţiale şi instituţionale.
- categoria „echipamente mobile off road” a fost inclusă, acolo unde au existat date, în categoria „industrie,
inclusiv producţia de energie termică şi electrică”, nefiind posibilă separarea completă a celor două
categorii de surse în cadrul inventarului.
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- „transfrontalier” – a fost asimilat cu fondul EMEP
- „sursele naturale”, nu au existat suficiente date pentru estimarea emisiilor aferente acestora.
Contribuția fiecărei categorii de surse la nivelul de fond regional, urban și local au fost tratate în cadrul
capitolului 3 subcapitolele 3.5, 3.6 și 3.7.
c) Descrierea privind emisiile și emisiile toatel în unitatea spațială relevantă în anul de referință:
Tabel nr. 4.1 Cantitatea totală de emisii în anul de referință

Unitatea administrativteritorială

Indicator

Particule în
suspensie - PM2,5
(t/an)

Particule în
suspensie - PM10
(t/an)

Dioxid de azot (t/an)

An de referință

Monoxid de carbon
(t/an)

surse staţionare

134.4609

surse mobile

101.402

surse de suprafaţă

2097.73

surse staţionare

423.8041

surse mobile

178.7519

surse de suprafaţă

2229.288

surse stationare

18471.79

surse mobile

1974.214

surse de suprafaţă

354.7484

surse staţionare

21734.29

surse mobile

1.131391

surse de suprafaţă

58.53852

surse staţionare

2161.709

surse mobile

3977.926

surse de suprafaţă

15314.91

2014

2014

2014

Judeţul Gorj

Dioxid de sulf (t/an)

Cantitatea totală de emisii (t/an)

2014

2014

surse staţionare
Benzen (t/an)

2014

NE

surse mobile

24.87931

surse de suprafaţă

234.5714
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Plumb (t/an)

Arsen (t/an)

Cadmiu (t/an)

Nichel (t/an)

2014

2014

2014

2014

surse stationare

0.478553

surse mobile

0.183865

surse de suprafaţă

0.107531

surse staţionare

0.345863

surse mobile

0.001518

surse de suprafaţă

0.001518

surse staţionare

0.052106

surse mobile

0.000875

surse de suprafaţă

0.00342

surse staţionare

0.276146

surse mobile

0.008848

surse de suprafaţă

0.015318

d) Niveluri ale concentrației/concentrațiilor raportate la valorile – limită și/sau la valorile – țintă în anul de
referință:
Tabel nr. 4.2 Nivelul concentrațiilor PM10 în anul de referință

Staţia
GJ-1
GJ-2
GJ-3

Poluant
PM10 automat
PM10
gravimetric
PM10 automat
PM10
gravimetric
PM10 automat
PM10
gravimetric

31,7

Nr. probe ce depăşesc
valoarea limită zilnică (50
µg/mc)
0

Media
anuală
µg/mc
*

144

39,4

10

*

294

80,5

29

28.75

298

81,6

28

33.82

275

75,3

9

16.67

329

90,1

15

21.60

Nr. medii zilnice
măsurate

Date valide
%

116

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru PM10 - 40
µg/mc, conform Legii 104/2011.
Pulberii în suspensie PM2,5 nu se măsoară.

114 | P a g . d i n 1 7 3

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
Consiliul Județean Gorj
Plan de menținere a calității aerului în județul Gorj

PMCA
Capitolul 4

Tabel nr. 4.3 Nivelul concentrațiilor NO2 în anul de referință

Staţia

Poluant

GJ1
GJ2
GJ3

NO2
NO2
NO2

Nr. probe
ce
Nr. medii
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc
zilnice
%
valoarea limită (200 µg/mc) Nivelul
măsurate
critic (30
µg/mc)
3858
44,0
0
0
7274
83,0
0
0
8111
92,5
0
0

Nr. probe
ce
depăşesc
Pragul de
alertă (400
µg/mc
0
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Media
anuală
µg/mc
*
18.15
22.27

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru NO2 - 40 µg/mc,
conform Legii 104/2011.
Tabel nr. 4.4 Nivelul concentrațiilor NOx în anul de referință

Staţia

Poluant

Date valide %

Nr. probe ce depăşesc nivelul critic
pentru protecția vegetației (30 µg/mc)

GJ1
GJ2
GJ3

NOx
NOx
NOx

-

0
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.
Tabel nr. 4.5 Nivelul concentrațiilor SO2 în anul de referință

Staţia

Poluant

GJ1
GJ2
GJ3

SO2
SO2
SO2

Nr. probe Nr. probe
ce
ce
Nr. medii
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc depăşesc
zilnice
%
valoarea limită (350 µg/mc) Pragul de Nivelul
măsurate
alertă (500 critic (20
µg/mc)
µg/mc)
3635
41,4
0
0
0
7037
80,3
2
0
0
8105
92,5
5
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Media
anuală
µg/mc
*
34.98
44.56

Media
anuală
µg/mc
*
24.02
13.39

Din datele prezentate se observă că în anul de referință 2014 s-au înregistrat un număr de 7 depășiri a
valorii limită la stațiile GJ2 și GJ3 datorat industriei din zonă (termocentrale).
Tabel nr. 4.6 Nivelul concentrațiilor CO în anul de referință

Staţia

Poluant

Nr. medii
zilnice
măsurate

GJ1
GJ2
GJ3

CO
CO
CO

3767
7248
131

Staţia

Date valide
%

Maxima mediei pe 8 ore
(mg/mc)

43,0
82,7
1,4

0
0
0

Nr. probe ce
depăşesc
valoarea
limită (10
mg/mc)
0
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.
Tabel nr. 4.7 Nivelul concentrațiilor O3 în anul de referință

Poluant

Nr. medii orare
măsurate

Date valide
%

Nr. probe ce depășesc
pragul de informare
(180µg/mc)

Nr. probe ce
depăşesc
pragul de
alertă (240

Media
anuală
mg/mc
*
0.28
*
Media
anuală
µg/mc
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µg/mc)
GJ-1
GJ-2

O3
O3

Indicator

GJ-3

0
0

Nr. probe

Media anuală

U.M.

144

**

µg/mc

As
Cd
Ni
Pb

144
144
144

**
**
**

ng/mc
ng/mc
ng/mc

298

0.0031

ug/mc

As
Cd
Ni
Pb

298
298
298

0.017
0.3186
1.1707

ng/mc
ng/mc
ng/mc

329

0.0024

µg/mc

As
Cd
Ni

329
329
329

0.01
0.2459
1.0740

ng/mc
ng/mc
ng/mc

Pb

GJ-2

44,0
80,5

0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.
Tabel nr. 4.8 Nivelul concentrațiilor metale grele în anul de referință

Staţia

GJ-1

3861
7059

*
18.88

Valoare limită/Valoare țintă

0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011

*Pentru conținutul total din fracția PM10, mediat pentru un an calendaristic
**Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Metalele grele au valori foarte reduse, mult sub limitele maxime admise, fără risc de depășire a valorilior
limită.
e) Descrierea scenariului privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă în anul de proiecție
2022:
La nivelul județului Gorj în anul 2022 funcționează același număr de operatori economici cu emisii în
atmosferă similare anului de referință 2014, valorile traficului se mențin fără a exista creșteri majore, consumul de
energie se menține la nivelul rezidențial, atunci nivelurile așteptate a concentrațiilor anuale a noxelor se situează la
nivelul anului de referință cu o creștere de maxim 5%, în aceeași stare de funcționare a stațiilor de monitorizare a
aerului.
Tabel nr. 4.9 Cantitatea totală de emisii în anul de proiecție

Unitatea administrativteritorială

Indicator

Judeţul Gorj

Particule în
suspensie - PM2,5
(t/an)

An de proiecție

Cantitatea totală de emisii (t/an)

surse staţionare

141.1839

surse mobile

106.4721

surse de suprafaţă

2202.617

2022
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Particule în
suspensie - PM10
(t/an)

Dioxid de azot (t/an)

Dioxid de sulf (t/an)

Monoxid de carbon
(t/an)

Benzen (t/an)

Plumb (t/an)

Arsen (t/an)

Cadmiu (t/an)

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

surse staţionare

444.9943

surse mobile

187.6895

surse de suprafaţă

2340.752

surse stationare

19395.38

surse mobile

2072.925

surse de suprafaţă

372.4858

surse staţionare

22821

surse mobile

1.187961

surse de suprafaţă

61.46545

surse staţionare

2269.794

surse mobile

4176.822

surse de suprafaţă

16080.66

surse staţionare

NE

surse mobile

26.12328

surse de suprafaţă

246.3

surse stationare

0.502481

surse mobile

0.193058

surse de suprafaţă

0.112908

surse staţionare

0.363156

surse mobile

0.001594

surse de suprafaţă

0.001594

surse staţionare

0.054711

surse mobile

0.000919
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Nichel (t/an)

2022

surse de suprafaţă

0.003591

surse staţionare

0.289953

surse mobile

0.00929

surse de suprafaţă

0.016084

f) Niveluri ale concentrației/concentrațiilor așteptate în anul de proiecție 2022
g) Niveluri ale concentrației/concentrațiilor și a numărului de depășiri ale valorii-limită și/sau valorii-țintă în
anul de proiecție, acolo unde este posibil:
Aliniatele f) și g) sunt tratate împreună, sub formă tabelară pentru o mai bună reprezentare ambele referinduse la niveluri ale concentrației.
Pentru concentrațiile medii anuale care în anul de referință 2014 nu s-au putut măsura din cauze tehnice s-au
utilizat pentru anul de proiecție o medie a valorilor înregistrate în anii anteriori cât și din anul 2015 la stațiile de
măsurare.
Tabel nr. 4.10 Nivelul concentrațiilor PM10 în anul de proiecție

Staţia

Poluant

Nr. medii zilnice
măsurate

Nr. probe ce depăşesc valoarea
Date valide %
limită zilnică (50 µg/mc)

Media
anuală
µg/mc
28.05

PM10 automat
292
80
9
PM10
292
80
10
33.13
gravimetric
PM10 automat
292
80
28
28.77
GJ2
PM10
292
80
27
gravimetric
33.84
PM10 automat
292
80
8
16.69
GJ3
PM10
292
80
14
gravimetric
21.62
Se poate observa că în cazul în care există date suficiente capturate și la stația GJ1 apar depășiri a valorii
limită zilnică.
Pulberii în suspensie PM2,5 nu se măsoară.
GJ1

Tabel nr. 4.11 Nivelul concentrațiilor NO2 în anul de proiecție

Nr. probe Nr. probe
ce
ce
Nr. medii
Media
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc depăşesc
Staţia
Poluant
zilnice
anuală
%
valoarea limită (200 µg/mc) Nivelul Pragul de
măsurate
µg/mc
critic (30 alertă (400
µg/mc)
µg/mc
GJ1
NO2
7011
80
0
0
0
15.28
GJ2
NO2
7011
80
0
0
0
18.17
GJ3
NO2
7011
80
0
0
0
22.29
Se observă că concentrațiile se mențin ridicate la stațiile GJ2 și GJ3 datorită activități industriale din zonă
(termocentrale).
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Tabel nr. 4.12 Nivelul concentrațiilor NOx în anul de proiecție

Media
anuală
µg/mc
GJ1
NOx
80
0
28.45
GJ2
NOx
80
0
35
GJ3
NOx
80
0
44.58
Se observă menținerea concentrațiilor ridicate la stațiile GJ2 și GJ3, datorită industriilor din zonele
limitrofe.
Staţia

Poluant

Date valide %

Nr. probe ce depăşesc nivelul critic
pentru protecția vegetației (30 µg/mc)

Tabel nr. 4.13 Nivelul concentrațiilor SO2 în anul de proiecție

Nr. probe Nr. probe
ce
ce
Nr. medii
Media
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc depăşesc
Staţia
Poluant
zilnice
anuală
%
valoarea limită (350 µg/mc) Pragul de Nivelul
măsurate
µg/mc
alertă (500 critic (20
µg/mc)
µg/mc)
GJ1
SO2
7011
80
0
0
0
15.195
GJ2
SO2
7011
80
2
0
0
24.28
GJ3
SO2
7011
80
5
0
0
13.54
Din datele prezentate se observă că dacă se menține situația de la nivelul anului de referință 2014 se vor
înregistra depășiri a valorii limită la stațiile GJ2 și GJ3 datorat activității industriale din zonele limitrofe
(termocentrale).
Tabel nr. 4.14 Nivelul concentrațiilor CO în anul de proiecție

Staţia
GJ1
GJ2
GJ3

Nr. probe ce
depăşesc
Date valide
Maxima mediei pe 8 ore
Poluant
valoarea
%
(mg/mc)
limită (10
mg/mc)
CO
7011
80
0
0
CO
7011
80
0
0
CO
7011
80
0
0
Valorile se mențin mai ridicate la stația GJ3 în special datorat activităților din zonele limitrofe.
Nr. medii
zilnice
măsurate

Media
anuală
mg/mc
0.5
0.30
0.79

Tabel nr. 4.15 Nivelul concentrațiilor O3 în anul de proiecție

Nr. probe ce
Nr. probe ce depășesc
depăşesc
Nr. medii orare Date valide
Staţia
Poluant
pragul de informare
pragul de
măsurate
%
(180µg/mc)
alertă (240
µg/mc)
GJ-1
O3
7011
80
0
0
GJ-2
O3
7011
80
0
0
Concentrațiile sunt mai ridicate la stația GJ1 datorat în special activităților din zonele limitrofe.
Tabel nr. 4.16 Nivelul concentrațiilor de metale grele în anul de proiecție

Staţia
GJ-1

Indicator
Pb

Nr. probe

Media anuală

U.M.

144

0.058

µg/mc

Media
anuală
µg/mc
25.55
18.9

Valoare limită/Valoare țintă
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
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As
Cd
Ni
Pb

6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
298
0.0033
ug/mc
L.104/2011
As
298
0.0174
ng/mc
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
GJ-2
Cd
298
0.3220
ng/mc
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Ni
298
1.1826
ng/mc 20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Pb
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
329
0.0026
ug/mc
L.104/2011
As
329
0.0103
ng/mc
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
GJ-3
Cd
329
0.2486
ng/mc
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Ni
329
1.0849
ng/mc 20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Se observă că pentru anul de proiecție 2022 metalele grele au valori foarte reduse, mult sub limitele
maxime admise, fără risc de depășire a valorilior limită.
h) Măsuri identificate
Acest scenariu se referă la menținerea situației existente în privința emisiilor poluante la nivelul județului Gorj
conform anului de referință 2014 fără aplicarea unor măsuri de menținere/reducere a emisiilor și fără dezvoltare
economică și a infrastructurii de trafic rutier și are în vedere teoretic, menținerea situației actuale și prognoza
”zero” de dezvoltare economică, a infrastructurii de trafic și utilizare a energiei.
4.1.2

144
144
144

1.75
0.478
0.979

ng/mc
ng/mc
ng/mc

Scenariul 2 – Creșterea emisiilor de poluanți conform tendințelor identificate

a) An de referință – 2014
b) Repartizarea surselor de emisie:
Gruparea surselor de emisii s-a făcut în următoarele categorii:
- trafic;
- industrie, inclusiv producţia de energie termică şi electrică;
- agricultură;
- surse rezidenţiale şi instituţionale.
- categoria „echipamente mobile off road” a fost inclusă, acolo unde au existat date, în categoria „industrie,
inclusiv producţia de energie termică şi electrică”, nefiind posibilă separarea completă a celor două
categorii de surse în cadrul inventarului.
- „transfrontalier” – a fost asimilat cu fondul EMEP
- „sursele naturale”, nu au existat suficiente date pentru estimarea emisiilor aferente acestora.
Contribuția fiecărei categorii de surse la nivelul de fond regional, urban și local au fost tratate în cadrul
capitolului 3 subcapitolele 3.5, 3.6 și 3.7.
c) Descrierea privind emisiile și emisiile toatel în unitatea spațială relevantă în anul de referință:
Tabel nr. 4.17 Cantitatea totală de emisii în anul de referință

Unitatea administrativteritorială

Indicator

An de referință

Judeţul Gorj

Particule în
suspensie - PM2,5
(t/an)

2014

Cantitatea totală de emisii (t/an)

surse staţionare

134.4609
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Particule în
suspensie - PM10
(t/an)

Dioxid de azot (t/an)

Dioxid de sulf (t/an)

Monoxid de carbon
(t/an)

2014

2014

2014

2014

surse mobile

101.402

surse de suprafaţă

2097.73

surse staţionare

423.8041

surse mobile

178.7519

surse de suprafaţă

2229.288

surse stationare

18471.79

surse mobile

1974.214

surse de suprafaţă

354.7484

surse staţionare

21734.29

surse mobile

1.131391

surse de suprafaţă

58.53852

surse staţionare

2161.709

surse mobile

3977.926

surse de suprafaţă

15314.91

surse staţionare
Benzen (t/an)

Plumb (t/an)

Arsen (t/an)

2014

2014

2014

NE

surse mobile

24.87931

surse de suprafaţă

234.5714

surse stationare

0.478553

surse mobile

0.183865

surse de suprafaţă

0.107531

surse staţionare

0.345863

surse mobile

0.001518

surse de suprafaţă

0.001518
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Cadmiu (t/an)

Nichel (t/an)

2014

2014

surse staţionare

0.052106

surse mobile

0.000875

surse de suprafaţă

0.00342

surse staţionare

0.276146

surse mobile

0.008848

surse de suprafaţă

0.015318

a) Niveluri ale concentrației/concentrațiilor raportate la valorile – limită și/sau la valorile – țintă în anul de
referință:
Tabel nr. 4.18 Nivelul concentrațiilor PM10 în anul de referință

Staţia
GJ-1
GJ-2
GJ-3

Poluant
PM10 automat
PM10
gravimetric
PM10 automat
PM10
gravimetric
PM10 automat
PM10
gravimetric

Nr. medii zilnice
măsurate

Date valide %

Nr. probe ce depăşesc valoarea
limită zilnică (50 µg/mc)

116

31,7

0

Media
anuală
µg/mc
*

144

39,4

10

*

294

80,5

29

28.75

298

81,6

28

33.82

275

75,3

9

16.67

329

90,1

15

21.60

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru PM10 - 40
µg/mc, conform Legii 104/2011.
Pulberii în suspensie PM2,5 nu se măsoară.
Tabel nr. 4.19 Nivelul concentrațiilor NO2 în anul de referință

Staţia

Poluant

GJ1
GJ2
GJ3

NO2
NO2
NO2

Nr. probe
ce
Nr. medii
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc
zilnice
%
valoarea limită (200 µg/mc) Nivelul
măsurate
critic (30
µg/mc)
3858
44,0
0
0
7274
83,0
0
0
8111
92,5
0
0

Nr. probe
ce
depăşesc
Pragul de
alertă (400
µg/mc
0
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Media
anuală
µg/mc
*
18.15
22.27

Din datele prezentate rezultă că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru NO2 - 40 µg/mc,
conform Legii 104/2011.
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Tabel nr. 4.20 Nivelul concentrațiilor NOx în anul de referință

Staţia

Poluant

Date valide %

Nr. probe ce depăşesc nivelul critic
pentru protecția vegetației (30 µg/mc)

GJ1
GJ2
GJ3

NOx
NOx
NOx

-

0
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.
Tabel nr. 4.21 Nivelul concentrațiilor SO2 în anul de referință

Staţia

Poluant

GJ1
GJ2
GJ3

SO2
SO2
SO2

Nr. probe Nr. probe
ce
ce
Nr. medii
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc depăşesc
zilnice
%
valoarea limită (350 µg/mc) Pragul de Nivelul
măsurate
alertă (500 critic (20
µg/mc)
µg/mc)
3635
41,4
0
0
0
7037
80,3
2
0
0
8105
92,5
5
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Media
anuală
µg/mc
*
34.98
44.56

Media
anuală
µg/mc
*
24.02
13.39

Din datele prezentate se observă că în anul de referință 2014 s-au înregistrat un număr de 7 depășiri a
valorii limită la stațiile GJ2 și GJ3 datorat industriei din zonă (termocentrale).
Tabel nr. 4.22 Nivelul concentrațiilor CO în anul de referință

Staţia

Poluant

Nr. medii
zilnice
măsurate

GJ1
GJ2
GJ3

CO
CO
CO

3767
7248
131

Date valide
%

Maxima mediei pe 8 ore
(mg/mc)

43,0
82,7
1,4

0
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.
Tabel nr. 4.23 Nivelul concentrațiilor O3 în anul de referință

Staţia

Poluant

Nr. medii orare
măsurate

Date valide
%

Nr. probe ce depășesc
pragul de informare
(180µg/mc)

GJ-1
GJ-2

O3
O3

3861
7059

44,0
80,5

0
0

Staţia
GJ-1

Nr. probe ce
depăşesc
valoarea
limită (10
mg/mc)
0
0
0
Nr. probe ce
depăşesc
pragul de
alertă (240
µg/mc)
0
0

*Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.
Tabel nr. 4.24 Nivelul concentrațiilor de metale grele în anul de referință

Indicator
Pb

Nr. probe

Media anuală

U.M.

144

**

µg/mc

Media
anuală
mg/mc
*
0.28
*

Media
anuală
µg/mc
*
18.88

Valoare limită/Valoare țintă

0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
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GJ-2

GJ-3

As
Cd
Ni
Pb

144
144
144

**
**
**

ng/mc
ng/mc
ng/mc

298

0.0031

ug/mc

As
Cd
Ni
Pb

298
298
298

0.017
0.3186
1.1707

ng/mc
ng/mc
ng/mc

329

0.0024

µg/mc

As
Cd
Ni

329
329
329

0.01
0.2459
1.0740

ng/mc
ng/mc
ng/mc

6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011

*Pentru conținutul total din fracția PM10, mediat pentru un an calendaristic
**Notă: nu este îndeplinit criteriul privind proporția necesară de date validate pentru calculul mediei anuale.

Metalele grele au valori foarte reduse, mult sub limitele maxime admise, fără risc de depășire a valorilior

limită.
d) Descrierea scenariului privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă în anul de proiecție
2022:
În vedrea unei previzionări cât mai aproape de adevăr, analiza în cadrul acestui scenariu a ținut cont de
evaluarea comparativă a tendințelor privind evoluția principalelor domenii de activitate din județ, tendințele
anumitori indicatori (populație, infrastructură, energie, transport, agricultură, deșeuri, etc.) dar și prin evoluția
cantităților de emisii raportate și a concentrațiilor de poluanți monitorizați de către Agenția pentru Protecția
Mediului Gorj.
-evaluarea tendințelor privind sursele staționare
Tendința principalelor sectoare de activitate în funcție de cifra de afaceri la nivelul județului se prezintă
astfel:
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Fig. 90 Tendințele cifrei de afaceri în principalele sectoare de activitate la nivelul județului Gorj.

Se poate observa o scădere a cifrei de afaceri pe sectoare în anul 2013 urmat de o ușoară creștere în
anul 2014 care se păstrează și în anul următor, fără să se atingă nivelul anilor 2011 - 2012 în special în sectorul
de producție și furnizare de energie electrică, industria extractivă urmată de cea prelucrătoare, iar celălalte se
mențin aproape la același nivel.
Tendințele privind emisiile de poluanți sunt extrase din Raportul anual asupra stării mediului pentru anul
2014, perioada 2011 – 2014 sursa: http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/raport-de-mediu.
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Fig. 91 Tendințele privind cantitățile de SO2 și Nox din sectorul activitate energie.

Fig. 91 Tendințele privind cantitățile de Nox, NMVOC și CO din sectorul activitate transport.

Fig. 92 Tendințele privind cantitățile de PM 2,5 și PM10 din sectorul activitate energie.
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Se poate observa din analiza graficelor, un trend descrescător a cantităților de emisii de poluanți ce este în
strânsă legătură cu scăderea cifrei de afaceri în sectoarele de activitate și a modernizării instalațiilor de filtrare la
electrocentrale.
În ceea ce privește utilizarea energiei în sectorul rezidențial, la nivelul județului Gorj în ultimii ani s-a
constatat o creștere alarmantă a vânzării către terți a unor cantități mari de lignit și de asemenea de acceptarea
cotei de 10 tone lignit/an/angajat în schimbul contravaloarei acesteia în bani din partea a tot mai mulți angajați ai
SC Complexul Energetic Oltenia SA.
Cauzele acestei probleme sunt strâns legate de situația economică precară din zonă, lipsa alimentării cu gaz
în multe zone iar acolo unde există din cauza situației economice este preferat pentru încălzire utilizarea lignitului
chiar în detrimentul lemnului a cărui preț pe metru cub s-a dublat ca urmare a restricțiilor și monitorizării drastice a
tăierilor, depășind de aproape două ori prețul unei tone de lignit.
Pentru a vedea modul în care a evoluat situația prezentăm în tabelul următor cantitățile de lignit vândute
terților și date angajaților în intervalul de timp 2011- noiembrie 2016:
Tabel nr. 4.25 Cantitatea de lignit predată/vândută în 2011 - 2016
Cantitate dată la
Nr. crt.
An
angajați (tone)
1.
2011
30000
2.
2012
42000
3.
2013
12875

Cantitate vândută la
terți (tone)
5701
3977
7977

4.

2014

50364

24094

5.
6.

2015
2016 (ianuarie-noiembrie)

85884
95000

21005
34558

Observații

Acesta este anul din care s-a
început a se plăti
contravaloarea cotei de
cărbune angajaților ce doreau
aceasta. Acest lucru
observându-se în cantitatea
mult mai mică de cărbune dată
angajaților.
Din cauza aspectelor
evidențiate în aliniatele
precedente din cadrul
subcapitolului ”Utilizarea
energiei în sectorul rezidențial”
se observă o creștere foarte
mare a cantităților de cărbune
date angajațiilor și vândute la
terți. Trend ce se menține și în
anii următori după cum se
observă.
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Fig.93 Evoluția cantităților de lignit date la angajați și vândute la terți în perioada 2011-noiembrie 2016.

Dacă acest trend se menține fără a se lua măsurile propuse în cadrul prezentului Plan se va ajunge în anul
2022 la emisii de peste 3343,92 t/an de SO2 și 1030,48 t/an de NOx asociate acestui sector.
Cantitate totală de emisii atmosferice calculate pe tip de sursă, previzionate pentru anul 2022 sunt calculate la
o creștere a emisiilor cu 7% ce este în strânsă legătură cu creșterea nivelului economic și a tendințelor
preconizate la nivelul județului Gorj pentru această perioadă:
Tabel nr. 4.26 Cantitatea totală de emisii în anul de proiecție

Unitatea administrativteritorială

Indicator

Particule în
suspensie – PM2,5
(t/an)
Particule în
suspensie – PM10
(t/an)

An de proiecție

Cantitatea totală de emisii (t/an)

surse staţionare
2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

Judeţul Gorj

Dioxid de azot (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

Dioxid de sulf (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

Monoxid de carbon
(t/an)

2022

Benzen (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

143.8732
108.5001
2244.571
453.4704
191.2645
2385.338
19764.82
2112.409
379.5808
23255.69
1.210588
62.63622
2313.029
4256.381
16386.95
NE
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26.62086
250.9914
0.512052
0.196736
0.115058
0.370073
0.001624
0.001624
0.055753
0.000936
0.003659
0.295476
0.009467
0.01639

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare
Plumb (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

Arsen (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

Cadmiu (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

Nichel (t/an)

2022

surse mobile
surse de suprafaţă

f) Niveluri ale concentrației/concentrațiilor așteptate în anul de proiecție 2022
g)Niveluri ale concentrației/concentrațiilor și a numărului de depășiri ale valorii-limită și/sau valorii-țintă în anul
de proiecție, acolo unde este posibil:
Aliniatele f) și g) sunt tratate împreună, sub formă tabelară pentru o mai bună reprezentare ambele referinduse la niveluri ale concentrației.
Nivelurile previzionate pentru anul 2022 a concentrațiilor anuale a noxelor sunt raportate la creșterea cantității
totale de emisii și la efectul scontat al măsurilor propuse în prezentul Plan.
Tabel nr. 4.27 Nivelul concentrațiilor PM10 în anul de proiecție

Staţia

Poluant

Nr. medii zilnice
măsurate

Nr. probe ce depăşesc valoarea
Date valide %
limită zilnică (50 µg/mc)

Media
anuală
µg/mc
26.64

PM10 automat
292
80
6
PM10
292
80
15
31.47
gravimetric
PM10 automat
292
80
2
27.31
GJ2
PM10
292
80
7
gravimetric
32.12
PM10 automat
292
80
3
15.83
GJ3
PM10
292
80
8
gravimetric
20.52
Se poate observa că în cazul aplicării măsurilor propuse media anuală înregistrată va fi sensibil mai mică
și numărul de probe ce depășesc valoarea limită zilnică vor scădea.
Pulberii în suspensie PM2,5 nu se măsoară.
GJ1

Tabel nr. 4.28 Nivelul concentrațiilor NO2 în anul de proiecție

Staţia

Poluant

Nr. probe Nr. probe
Nr. medii
ce
ce
Date valide Nr. probe ce depăşesc
zilnice
depăşesc depăşesc
%
valoarea limită (200 µg/mc)
măsurate
Nivelul Pragul de
critic (30 alertă (400

Media
anuală
µg/mc
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µg/mc)

µg/mc

GJ1
GJ2
GJ3

NO2
7011
80
0
0
0
14.516
NO2
7011
80
0
0
0
17.242
NO2
7011
80
0
0
0
21.156
În cazul în care este respectat Planul Național de Tranziție prin montarea sistemului de reducere noncatalitică selectivă a oxizilor de azot se observă o reducere a concentrațiilor înregistrate la stațiile GJ2 și GJ3.
Tabel nr. 4.29 Nivelul concentrațiilor NOx în anul de proiecție

Media
Staţia
Poluant
Date valide %
anuală
µg/mc
GJ1
NOx
80
0
25.605
GJ2
NOx
80
0
17.49
GJ3
NOx
80
0
22.28
Prin respectarea Planului Național de Tranziție concentrațiile înregistrate la stațiile GJ2 și GJ3 în anul
2022 se vor înjumătăți.
Nr. probe ce depăşesc nivelul critic
pentru protecția vegetației (30 µg/mc)

Tabel nr. 4.30 Nivelul concentrațiilor SO2 în anul de proiecție

Nr. probe Nr. probe
ce
ce
Nr. medii
Media
Date valide Nr. probe ce depăşesc depăşesc depăşesc
Staţia
Poluant
zilnice
anuală
%
valoarea limită (350 µg/mc) Pragul de Nivelul
măsurate
µg/mc
alertă (500 critic (20
µg/mc)
µg/mc)
GJ1
SO2
7011
80
0
0
0
14.43
GJ2
SO2
7011
80
0
0
0
19.20
GJ3
SO2
7011
80
0
0
0
12.72
În cazul în care instalațiile mari de ardere o să fie dotate cu sistem de desulfurare umedă a gazelor IMA2,
și va avea loc reabilitarea arzătoarelor cu NOx redus și a electrofiltrelor, concentrațiile înregistrate la stațiile GJ2 și
GJ3 vor scădea astfel încât nu o să mai existe probe care să depășească valoarea limită.
Tabel nr. 4.31 Nivelul concentrațiilor CO în anul de proiecție

Nr. probe ce
Nr. medii
depăşesc
Media
Date valide
Maxima mediei pe 8 ore
Staţia
Poluant
zilnice
valoarea
anuală
%
(mg/mc)
măsurate
limită (10
mg/mc
mg/mc)
GJ1
CO
7011
80
0
0
0,47
GJ2
CO
7011
80
0
0
0,26
GJ3
CO
7011
80
0
0
0.75
Concentrațiile se mențin în aceleași limite datorită traficului, a activităților rezidențiale și a celor industriale
din zonele limitrofe stațiilor de măsurare.
Tabel nr. 4.32 Nivelul concentrațiilor O3 în anul de proiecție

Staţia

Poluant

Nr. medii orare
măsurate

Date valide
%

Nr. probe ce depășesc
pragul de informare
(180µg/mc)

Nr. probe ce
depăşesc
pragul de
alertă (240
µg/mc)

Media
anuală
µg/mc
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GJ-1
GJ-2

O3
7011
80
0
0
O3
7011
80
0
0
Concentrațiile sunt mai ridicate la stația GJ1 datorat în special activităților din zonele limitrofe.
Tabel nr. 4.33 Nivelul concentrațiilor de metale grele în anul de proiecție

Staţia

Indicator
Pb

Nr. probe

Media anuală

U.M.

24.27
17.93

Valoare limită/Valoare țintă

0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
L.104/2011
As
144
1.66
ng/mc
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
GJ-1
Cd
144
0.45
ng/mc
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Ni
144
0.93
ng/mc 20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Pb
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
298
0.0029
ug/mc
L.104/2011
As
298
0.016
ng/mc
6
ng/mc
–
valoare
țintă* cf. L.104/2011
GJ-2
Cd
298
0.30
ng/mc
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Ni
298
1.112
ng/mc 20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Pb
0,5 µg/mc – valoare limită anuală cf.
329
0.0022
ug/mc
L.104/2011
As
329
0.09
ng/mc
6 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
GJ-3
Cd
329
0.233
ng/mc
5 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Ni
329
1.020
ng/mc 20 ng/mc – valoare țintă* cf. L.104/2011
Se observă că pentru anul de proiecție 2022 metalele grele au valori foarte reduse, mult sub limitele
maxime admise, fără risc de depășire a valorilior limită.
144

0.055

µg/mc

Măsuri identificate
M1 – M92, conform tabel cap. 4 Măsuri/Acțiuni identificate, unde M este prescurtarea de la măsură iar cifra
reprezintă numărul curent din cadrul tabelului.
Prognoza emisiilor poluante pentru anul 2022 s-a realizat prin aplicarea măsurilor identificate în prezentul
Plan, în situația dezvoltării economice și a infrastructurii de trafic rutier, conform cu tendințele înregistrate la nivelul
județului.
*** Notă: înregistrarea datelor privind emisiile de poluanți în anul 2022 pot fi diferite față de cele preconizate în
prezentul Plan din următoarele cauze:
- stațiile de monitorizare a calității aerului din motive tehnice și lipsă de fonduri pentru realizarea metenanței, în
diferiți ani au înregistrat unele defecțiuni la analizoare și înregistrările de date au fost insuficente astfel nu s-a putut
observa pentru fiecare poluant modul său de evoluție în diferiți ani (număr depășiri, cantități medii anuale, etc.).
- Inventarul Local de Emisii pus la dispoziție acoperă doar ani 2013 și 2014, operatorii economici și datele trecute
în acesta au variat de la un an la altul.
Astfel modelările și scenariile propuse au de suferit în cea ce privește datele oferite.
4.2 Măsuri generale de îmbunătăţire a calităţii aerului
Mediile naturale, prin funcţiile pe care le deţin contribuie în mod semnificativ la ameliorarea calităţii aerului
prin reţinerea particulelor în suspensie, detoxificarea acestora, utilizarea unor gaze (CO 2) în procesele biochimice
şi eliberarea de oxigen, ş.a.m.d. Din acest punct de vedere, cel mai productiv astfel sistem de medii naturale este
reprezentat de păduri.
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De altfel funcţia acestor biomuri este unanim acceptată şi larg utilizată la scară regională ca element de
limitare a poluării aerului şi ameliorare a calităţii acestuia, chiar şi la nivel naţional începând a fi desemnate păduri
cu funcţii de protecţie urbană.
In context local o valoare deosebită încep să o capete chiar şi biomuri de dimensiuni reduse, de tipul
perdelelor şi coridoarelor verzi.
Incă din perioade imemoriale, omul a căutat să îşi înconjure gospodăria dar şi aşezările rurale şi cele
urbane de „verdeaţă”, intuind încă de la începuturi multiplele beneficii derivate.
In perioada actuală, fermierii regăsesc valoarea gardurilor vii, iar aglomerările urbane caută să îşi
întărească centurile verzi în lupta cu poluarea în creştere. Un avantaj în favoarea acestor structuri este şi faptul că
ele se pot instala pe aproape orice tipuri de terenuri, cărora le cresc astfel mult valoarea atât în ceea ce privesc
funcţiile, serviciile pentru comunitate, cât şi valenţele ecologice. Astfel, terenuri virane, degradate sau
neproductive, terenuri aparţinând unor instituţii, administraţii, intreprinderi, şcoli, limite de proprietăţi, terenuri ce
însoţesc căile de acces pot fi transformate în adevărate reţele ecologice, a căror piese fundamentale să fie
reprezentate de gardurile vii.
Unul din componentele cele mai valoroase ale coridoarelor ecologice este reprezentat de aşa-numitele
„garduri vii” (engl. = hedges).
In general, în accepţiunea din România, conceptul de „coridor ecologic” este de altfel asimilat acestor
„garduri vii”.
Dat fiind faptul că un coridor ecologic serveşte deplasări speciilor de floră dar mai cu seamă de faună între
habitate, acestea de obicei conţin elemente ce intră cel puţin parţial în componenţa habitatlor ţintă. In consecinţă
coridoarele ecologice pot fi de tip eremial, nemoral, de zone umede, etc.
Astfel de formaţiuni sunt relativ rar întâlnite în peisajul românesc datorită particularităţilor exploataţiilor
agricole a căror morfologie a fost influenţată în perioada regimului comunist de concepte total opuse celor actuale,
punându-se accentul pe practicile extensive şi intensive, pe exploataţiile de dimensiuni mari.
„Gardurile vii” sunt elemente definitorii ale unor regiuni europene (Anglia sau Nordul Franţei: Normandia),
definind un arhetip peisager cunoscut sub denumirea de „bocage”.
Avantajele practice ce au dus la alegerea acestei soluţii valoroase din punct de vedere economic şi-a
dovedit şi eficienţa ecologică deosebită. Din punct de vedere economic sunt certe funcţiile secundare şi de servicii
derivate, în favoarea proprietarului/fermierului:
1. Delimitare eficientă a limitelor de proprietate pe perioade de timp lungi şi foarte lungi, ducând la
eliminarea unor potenţiale litigii ale vecinătăţilor;
2. Puncte de reper în managementul teritorial, ce îşi dovedesc eficienţa atât la nivel local, cât mai ales la
nivel regional sau chiar naţional;
3. Sursă suplimentară (alternativă) de lemn pentru foc, construcţie, manufacturi tradiţionale (prin
menţinerea unor specii valoroase (castan, paltin, ulm, nuc sau chiar trandafir sălbatic, etc.) sau diverse
alte utilizări (nuiele, pari, cozi pentru unelte, etc.);
4. Sursă suplimentară (alternativă) de produse: fructe, fructe uscate (nuci, alune, etc.), fructe de pădure
(mure, zmeură, măceşe, coarne, etc.), ciuperci, plante medicinale, specii de interes cinegetic, etc.;
5. Adăpost temporar (adăpost de soare, sau de ploaie) în perioada muncilor agricole sau pentru vitele
scoase la păşunat.
6. Ecran de protecţie împotriva elementelor naturii (vijelii, viscole, etc.)
Astfel, experimentele realizate în Franţa şi Anglia au arătat că viteza vântului este redusă cu 30 până la 50
de procente în zonele cu „garduri vii” faţă de zonele de unde acestea lipsesc.
Beneficiile imediate constau în restrângerea pagubelor datorate culturilor (culcarea cerealelor, slaba
polenizare a livezilor, doborârea fructelor, vătămarea frunzelor, limitarea creşterii pe verticală, culcarea ierbii
înainte de cosire, etc.).
Imbunătăţirea condiţiilor de irigare (un vânt de 3-4m/sec., împrăştie jetul de apă, iar un vânt de 6m/sec. face
irigarea total ineficientă).
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7. Factor favorizant pentru unele culturi (ex. cultura cartofului), diminuând procesele de evapo-transpiraţie
(pierderea apei de către plante), favorizarea apariţiei şi prelungirea perioadelor de rouă, favorizarea
precipitaţiilor (experimente realizate în SUA, respectiv Europa au demonstrat o creştere cu 5 până la
10% ), favorizarea migraţiei pe verticală a apei dinspre stratele profunde spre cele superficiale
(favorizarea proceselor de capilaritate), o mai bună reţinere a apei în sol prin limitarea scurgerilor de
suprafaţă, creşterea producţiei agricole
8. Structuri bio-filtrante, ce reţin particulele de praf şi atenuează efectele viscolelor;
S-a demosntrat că fânul recoltat de pe păşunile din imediata proximitate a căilor de acces din proximitatea
cărora lipsesc gardurile vii, are un conţinut considerabil mai ridicat de plumb.
9. Ecrane de protecţie ce împiedică eroziunea solurilor;
10. Sursă de venituri alternative (turism, activităţi cinegetice, etc.)
11. Funcţie estetică. Această funcţie îşi amplifică valenţele, dată cu dezvoltarea practicilor agro- şi ecoturistice. Astfel turismul rural rămâne de neconceput într-un peisaj extensiv
Avantajele ecologice ale acestor structuri sunt multiple, amintind aici doar:
1. Valoarea crescută între structurile de tipul „coridoarelor ecologice”
2. Menţinerea echilibrelor între factorii biologici. Această valenţă prezintă şi avantaje economice: o
diversitate înaltă cuantifică relaţii interspecifice complexe ce garantează un auto-control eficient al
populaţiilor. Reacţia prădătorilor şi a complexelor parazitare faţă de populaţiile ţintă este promptă,
menţinând valoroasele echilibre reglatoare.
3. Ofertă variată de nişe ecologice
4. Căi eficiente de migraţie/eraţie pentru seciile de floră dar mai ales de faună;
5. Surse de acumulare/refugiu pentru un număr mare de specii;
6. Sursă de producţie a humusului necesar culturilor adiacente;
7. Factor limitativ al proceselor erozive;
8. Rol tampon în echilibrul hidric local;
9. Rol tampon în echilibrul termic al unor habitate, în special al celor ripariene;
10. Habitat de ecoton cu valoare deosebită în menţinerea indicilor de biodiversitate;
11. Sursă alternativă de nectar pentru speciile nectarivore sau a celor asociate. Această valoare deosebită
este pusă în evidenţă de practicile apicole;
12. Material didactic deosebit de util pentru ilustrarea unor aspecte legate de natură. Util şi în programele de
conştientizare a valorii naturii.
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Fig. 94 Aspect al unui gard viu desfiinţat. Se remarcă cantitatea importantă de masă lemnoasă rezultată, sortată pentru utilizări
diverse

Dezavantajele menţinerii unor astfel de structuri rămân neglijabile, cu toate că de cele mai multe ori sunt
invocate de partizanii intensificării şi extensificării activităţilor agricole. Dintre acestea adesea sunt menţionate:
1.
Pierderea de teren. Astfel, pentru o parcelă de 4 ha de forma unui pătrat, protejată de un gard vu
de 2 m lăţime, pierderea este de 4%, iar dacă lăţimea gardului viu este de 4m, pierderea reprezintă
6%;
2.
Dificultatea manevrării unor utilaje agricole. Cu toate acestea plusul de manevre, exprimat în
consumul suplimentar de carburant rămâne neglijabilă;
3.
Surplusul de timp alocat întreţinerii gardurilor vii;
Din păcate în Europa astfel de habitate resimt o presiune în creştere ca urmare a tendinţei de industrializare
a agriculturii (extensivizare şi intensificare).
Pentru România acest proces cunoaşte însă o fază de regenerare.
Legislaţia atât la nivel european cât şi la nivel naţional deşi există este dificil de implementat. în plus
mecanisme favorizante de genul compensaţiilor sau a subvenţiilor rămânând cel puţin în cazul rotecţiei gardurilor
vii, la stadiul de deziderat.
Fragmetarea excesivă a terenurilor ca urmare a procesului de retrocedare a proprietăţilor la care se adaugă
sentimentele exacerbate legate de simţul proprietăţii au favorizat apariţia şi dezvoltarea cu precădere în ultimii ani
a unor formaţiuni similare „boccage”-ului francez.
Astfel în multe perimetre agricole, îşi fac apariţia treptat aceste coridoare ecologice, apărând o adevărată
reţea ecologică primară.
La nivel judeţului Gorj o astfel de structură conectivă apare dezvoltatăîn special în lungul unor cursuri de râu
(Gorj şi afluenţii acestuia), dar şi la nivelul unor căi de acces (în special căi ferate).
Astfel dezvoltarea acestor coridoare şi perdele forestiere ar putea reprezenta o soluţie valoroasă în
ameliorarea calităţii aerului la nivel regional prin:
creşterea capacităţii de refacere şi detoxificare a gazelor atmosferice;
diminuarea turbulenţei atmosferice (a vânturilor, rafalelor, etc.) de la nivelele imediat proximale
celei terestre;
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scădere semnificativă a eroziunii eoliene;
În ceea ce priveşte managementul general al pădurilor, se observă căsursele principale de emisie a noxelor
cu potenţial semnificativ de afectare a calităţii mediului se regăsesc în proximitatea aglomerărilor urbane. Pentru
limitarea dispersiei, răsspunzând principiului de reţinere a poluanţilor la sursă, pe lângă soluţii punctuale de
realizare a unor perdele verzi de protecţie, proximale, este de dorit ca înălţimea arborilor, în special în proximitatea
acestor locaţii, să crească. Dat fiind faptul că pădurile din aceste zone ale judeţului Gorj se regăsesc în etajele de
vegetaţie de la stejar – gol alpin, o creştere pe verticală a coronamentelor este dificil a se realiza. Se pot însă
realiza perimetral acestor trupuri forestiere liziere de specii de arbori cu port înalt, cum este cazul plopilor (plop alb
şi plop tremurător, iar în zonele cu exces de umiditate, plop negru).
Se obţine astfel o structură de filtrare primară a maselor de aer, ce în plus sunt direcţionate spre
coronamentele forestiere unde procesele biochimice pot continua.
-

Fig. 95 Perdea de plop integrată la nivelul unui masiv forestier.

Se observă o dublare a amplitudinii dezvoltăii verticale a coronamentului.
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4.3. Măsuri privind calitatea aerului în județul Gorj.
Tabel 4.34 Calendarul aplicării planului de menținere a aerului (măsura, responsabil, termen de realizare, estimare costuri/surse de finanțare).
Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Calendarul
de
implementar
e

Descriere

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

Surse mobile Transport

1

2

Director
CNAIR

Varianta de
ocolire Târgu Jiu

Construcția variantei de ocolire a municipiului
Târgu Jiu cu o lungime de 19,987km în
vederea descongestionarea traficului rutier
din munuicipiul Târgu Jiu rezultând astfel o
scădere emisiilor de pulberi și noxe asociate
transporturilor. * proiect blocat

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitare DJ
674, Vladuleni –
Urdari – Turceni
– Ionești – limita
jud. Mehedinti –
44,146 km ( km
0+000 –
44+146)

Pentru această lucrare a fost realizat SF+PT
în anul 2008, indicatorii tehnico-economici
aprobați în anul 2009, trebuie actualizată
documentația tehnico-economică.
(44,146 km totali)

14.10.2014 –
14.10.2016
Proiect blocat

B

2017 - 2022

A

151.211.642,1
7 RON fără
TVA

206.582.000
RON cu TVA

Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

%/an realizat

POR

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.31
t/an/km realizat
pt. NOx cu
3.35 t/an/km
realizat
pt. PM10 cu
0.18 t/an/km
realizat
pt. Pb cu 0.12
t/an/km realizat
pt. NO2 cu
0.43 t/an/km
realizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil
reabilitat
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat

3

4

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitarea DJ
673, Siacu –
Borascu –
Turceni –
Brosteni (DN
66), km
16+650+41+650
”, judetul Gorj

Pentru această lucrare a fost realizat SF+PT
în anul 2008, indicatorii tehnico-economici
aprobați în anul 2009, trebuie actualizată
documentația tehnico-economică.
(25 km totali)

2017 - 2022

A

55.440.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitarea
sistem rutier pe
DJ674C, km
0+000-km
7+058,
CâlniC(DN67)ȘomăneștiDN66, județul
Gorj

DALI+PT realizat în anul 2011, indicatorii
tehnico-economici aprobați în anul 2011,
trebuie actualizată documentația tehnicoeconomică.
(7,058 km totali)

2017 - 2022

A

12.158.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
reabilitat
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat

5

6

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitare
sistem rutier pe
DJ 672C,
TălpăşeştiStroieşti-RăchiţiRuncu-Limită
Judeţ
Hunedoara, km
10+060- km
39+291, județul
Gorj

SF realizat în anul 2007, indicatori tehnicoeconomici aprobați în anul 2007, trebuie
actualizată documentația tehnico-economică.
(29,231 km totali)

2017 - 2022

A

49.441.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitare
DJ664,
(DN66)Tg-JiuTurcineştiCartiu-SîmbotinArsuri-SchelaLim.Jud.
Hunedoara, km
0+000- km
35+000

Nu există DALI+PT
(35 km totali)

2017 - 2022

A

90.000.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
reabilitat
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat

7

8

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitarea
sistem rutier pe
DJ 671,
km0+000- km
18+7000 (DN
67D)CosteniApa Neagră –
Padeş – Cloşani
– Valea Mare,
Județul Gorj

Nu există DALI+PT
(18,7 km totali)

2017 - 2022

A

50.000.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitarea
sistem rutier pe
DJ 665A, km
0+000-km
11+787, (DN 67)
Bălăneşti –
Voiteştii din Vale
– Grui(DJ 665) ,
Județul Gorj

Nu există DALI+PT
(11,787 km totali)

2017 - 2022

A

30.000.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.012 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.003 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu
0.0013 t/an/km
reabilitat
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil
pt. NO2 cu
0.003 t/an/km
reabilitat

9

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Pasaj subteran
trecere C.F. str.
Ana Ipătescu

Construcție pasaj subteran trecere C:F str.
Ana Ipătescu în vederea descongestionarea
traficului rutier din munuicipiul Târgu Jiu
rezultând astfel o scădere emisiilor de pulberi
și noxe asociate transporturilor.

Propunere
2011 - 2020

10

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Creare spaţii
publice urbane
zona adiacentă
str. Narciselor

Realizarea spațiilor publice va conduce la
excluderea traficului auto din zonele
adiacente astfel emisiile asociate acestuia va
scădea în zonă.

Propunere
2011 - 2020

B

15.000.000
RON fără TVA

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

%/an realizat

B

15.000.000
RON fără TVA

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Creare spaţii
publice urbane
zona ŞişeştiBarajelor

Realizarea spațiilor publice va conduce la
excluderea traficului auto din zonele
adiacente astfel emisiile asociate acestuia va
scădea în zonă.

12

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Modernizare
transport în
comun

Se propune prin Planul de Mobilitate Urbană
achiziția unui număr de:
- 20 de troleibuze noi.
- 30 de autobuze noi, unde prin prezentul
plan propunem achiziționarea și unui număr
de 3 autobuze electrice cu stațiile de
încărcare aferente.
- 10 muinibuze noi
- reabilitare rețele de contact.
- extinderea rețelei de de contact troleibuze
cu 1,5 Km.

13

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Pasaje pietonale
subterane str.
Unirii

Pasajele vor avea acces către toate
trotuarele adiacente, conducând spre
fluidizarea traficului pietonal cât și auto.

11

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Calendarul
de
implementar
e

Propunere
2011 - 2020

2017 - 2019

2017 - 2018

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

B

13.500.000
RON fără TVA

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

B

37.500.000
RON fără TVA

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

B

25.000.000
RON fără
TVA.

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
%/an realizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.29
t/an
pt. NOx cu 0.9
buc/an achiziționate
t/an
%/an realizat
pt. PM10 cu
0.02 t/an
pt. Pb cu 0.01
t/an
pt. NO2 cu 0.7
t/an
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
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Nr.
crt
.

14

15

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Parcare
sub/supraterană
– zona Pieţei
Centrale (minim
300 locuri
parcare şi a unor
spaţii
administrative)

Realizarea parcării supraterane va conduce
la descongestionarea și fluidizarea traficului
în zona centrală prin reducerea parcărilor
ilegale în zonă.

2017 - 2018

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Modernizare
străzi zona
Ansamblului
monumental C.
Brâncuşi

Lucrările de modernizare din zona
ansamblului monumental C. Brâncuși vor
cuprinde lucrări de reconfigurare și marcare a
străzilor din zonă, astfel încât în perioadele
cu aflux maxim de turiști traficul să se
desfășoare fluidizat astfel încât emisiile de
poluanți asociate să fie cât mai reduse.

2017- 2022

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

B

25.000.000
RON fără
TVA.

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

%/an realizat

B

22.000.000
RON fără
TVA.

Buget Local
și Guvernul
României

%/an realizat

Indicator
coantificabil
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km

142 | P a g . d i n 1 7 3

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, www.studiidemediu.ro
Consiliul Județean Gorj
Plan de menținere a calității aerului în județul Gorj

PMCA
Capitolul 4

Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

16

17

Instituție
responsabil
ă de proiect

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Denumire
proiect

Realizarea unui
sistem de
management al
traficului

Realizarea unui
sistem de
management al
traficului

Descriere

Măsură preluată din Planul de Monilitate
Urbană Durabilă prin care se propune:
- realizarea unui centru de management al
traficului,
- amplasarea unor puncte automate de
identificare a gradului de poluare atmosferică,
- amplasarea de camere de supraveghere a
traficului,
- includerea în sistem a unui număr de 30
intersecții semaforizate
- dotarea intersecţiilor cu automat de
intersecție şi dispozitive de comunicaţie cu
prioritizare a transportului public,
- amplasarea senzorilor și contoarelor pe
fiecare arteră adiacentă intersecţiilor din
sistem,
- amplasarea de panouri de informare
dinamice,
Măsură preluată din Planul de Monilitate
Urbană Durabilă prin care se propune
realizarea benzilor dedicate bicicletelor în
zona centrală și conectarea acesteia prin
intermediul pistelor/benzilor adiacente
arterelor majore de circulație. În total se
propune realizarea unei rețele de 25 km.

Calendarul
de
implementar
e

2017 - 2022

2017 - 2022

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

B

34.000.000
RON fără
TVA.

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

%/an realizat

B

8.750.000
RON fără
TVA.

Buget Local
Fonduri
Coeziune și
Guvernul
României

%/an realizat

Indicator
coantificabil
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu 0.16
t/an/km
modernizat
pt. NOx cu 1.8
t/an/km
modernizat
pt. PM10 cu
0.10 t/an/km
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Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

18

Primar
Municipiul
Motru

Modernizare
drumuri săteşti
Ploştina,
Zamnicu

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 – 2018

A

25.000 RON
fără TVA

Buget local

%/an realizat

19

Primar
Novaci

Asfaltare drum
comunal,
canalizare

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 – 2018

A

8.021.760
RON fără TVA

PNDI

%/an realizat

Indicator
coantificabil
modernizat
pt. Pb cu 0.09
t/an/km
modernizat
pt. NO2 cu
0.23 t/an/km
modernizat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

20

Primar
Novaci

21

Primar
Rovinari

Denumire
proiect

Asfaltare 13,2
km drumuri
Novaci

Reabilitare prin
ranforsare
structuri rutiere
străzi urbane
oraş Rovinari

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 – 2018

A

14.441.033
RON fără TVA

CNI

%/an realizat

Se vor realiza lucrări de consolidare și
asfaltare a străzilor din oraș.

2017 – 2020

A

8.820.000
RON fără TVA

Buget local

%/an realizat

Indicator
coantificabil
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
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Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

22

Primar
Rovinari

Amenajare zonă
centrală
pietonală oraș
Rovinari

Realizarea zonei pietonale va conduce la
excluderea traficului auto din zonele
adiacente astfel emisiile asociate acestuia va
scădea în zonă.

2017 – 2018

A

2.800.000
RON fără TVA

Buget local

23

Primar Târgu
Cărbunești

Modernizare
DC18 Cojani Vatra de sat
sinistraţi

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2016 – 2018

A

2.100.000
RON fără TVA

PNDI

24

Primar Târgu
Cărbunești

Modernizare DC
59 Măceşu-

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2016 – 2019

A

9.279.759
RON fără TVA

PNDI

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
%/an realizat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
%/an realizat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
%/an realizat
poluanti vor
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

CurteanaFloreşteni

25

Primar Târgu
Cărbunești

Modernizare
DC43 Bărbăteşti
- Socu Măceşu

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017

A

1.735.400
RON fără TVA

PNDI

%/an realizat

26

Primar Târgu
Cărbunești

Reabilitare retea
strazi oras Tg
Carbunesti

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 - 2018

A

2.200.000
RON fără TVA

POR 2007 2013

%/an realizat

Indicator
coantificabil
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

27

Primar Târgu
Cărbunești

28

Primar
Tismana

Denumire
proiect

Reabilitare străzi
oraş, Gării,
Pieţii, Plopilor

Modernizare
drumuri oraş
Tismana judeţul
Gorj

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 - 2018

A

2.500.000
RON fără TVA

POR 2007 2013

%/an realizat

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 - 2019

A

25.000.000
RON fără TVA

Buget local.

%/an realizat

Indicator
coantificabil
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

29

Primar
Turceni

30

Primar
Țicleni

Denumire
proiect

Realizare sosea
de centura

Asfaltare
(modernizare)
DC 47 Ţicleni Aninoasa

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Se vor realiza lucrări de fundare, edificare și
așternere a covorului asfaltic.

2017 - 2019

A

13.983.600
RON fără TVA

OUG 28/2013 –
PNDL

%/an realizat

Se vor realiza lucrări de așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.

2017 - 2018

A

5.882.083
RON fără TVA

Buget local.
OUG 28/2013 –
PNDL

%/an realizat

Indicator
coantificabil
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. CO cu
0.006 t/an/km
reabilitat
pt. NOx cu
0.001 t/an/km
reabilitat
pt. PM10 cu
0.001 t/an/km
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil
reabilitat
pt. Pb cu 0.006
t/an/km
reabilitat
pt. NO2 cu
0.001 t/an/km
reabilitat

31

32

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Eficientizarea
energetică a
Palatului
Administrativ

Eficientizarea
energetică a
celor trei locaţii
ale Spitalului
Judeţean de
Urgenţă TârguJiu

Surse de suprafață
Rezidențial/Servicii/Iluminat Public/Gestionare Deșeuri/Agricultură
- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei
clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol);
- reabilitarea și modernizarea instalațiilor
pentru prepararea și transportul agentului
termic, apei calde menajere și a ventilării și
climatizării;
- implementarea sistemelor de management
5.000.000
2017 - 2020
B
al funcționării consumurilor energetice:
RON cu TVA
achiziționarea și instalarea sistemelor
inteligente pentru promovarea și gestionarea
energiei electrice;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent
și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată, durată mare de
viață.
- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei
clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol),
inclusiv măsuri de consolidare a acesteia;
- reabilitarea și modernizarea instalațiilor
pentru prepararea și transportul agentului
termic, apei calde menajere și a ventilării și
12.000.000
2017 - 2020
B
climatizării;
RON cu TVA
- implementarea sistemelor de management
al funcționării consumurilor energetice:
achiziționarea și instalarea sistemelor
inteligente pentru promovarea și gestionarea
energiei electrice;
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și

POR

POR

%/an realizat

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
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Nr.
crt
.

33

Instituție
responsabil
ă de proiect

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Denumire
proiect

Eficientizarea
energetică a
sediul DGASPC
şi centrelor din
subordinea
acesteia,
respectiv
imobilele din str.
Ecaterina
Teodoroiu şi str.
23 August

34

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Protecţia şi
conservarea
Muzeului
Arhitecturii
Populare Gorj,
sat Curtişoara

35

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Protecţia şi
conservarea
Casa „Moangă
Pleşoianu

Descriere

incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată, durată mare de
viață.
- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei
clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol);
- reabilitarea și modernizarea instalațiilor
pentru prepararea și transportul agentului
termic, apei calde menajere și a ventilării și
climatizării ;
- implementarea sistemelor de management
al funcționării consumurilor energetice:
achiziționarea și instalarea sistemelor
inteligente pentru promovarea și gestionarea
energiei electrice;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent
și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată, durată mare de
viață.
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi
realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi
dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică.
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi
realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;

Calendarul
de
implementar
e

2017 - 2020

2017 - 2020

2017 - 2020

Scara
spațial
ă

B

A

A

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

3.000.000
RON cu TVA

12.000.000
RON cu TVA

2.000.203,79
RON cu TVA

Surse
potențiale de
finanțare

POR

POR

POR

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

%/an realizat

%/an realizat

Indicator
coantificabil

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
%/an realizat
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
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Nr.
crt
.

36

Instituție
responsabil
ă de proiect

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Denumire
proiect

Protecţia şi
conservarea
Casa memorială
Ion Popescu
Voiteşti

37

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Protecţia şi
conservarea
Casa Iosif Keber

38

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Protecţia şi
conservarea
Cula Cioabă –
Chinţescu,
Slivileşti

Descriere

Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi
dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică.
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi
realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi
dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică.
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi
realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi
dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică.
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi
realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

2017 - 2020

2017 - 2020

2017 - 2020

A

A

A

2.400.000
RON cu TVA

1.712.566,29
RON cu TVA

1.200.000
RON cu TVA

POR

POR

POR

%/an realizat

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
%/an realizat
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi
dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică.
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi
realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii
faţadelor;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi
dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică.

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicator
coantificabil
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Protecţia şi
conservarea
Casa Barbu
Gănescu

40

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Reabilitare,
modernizare şi
dotare Centrul
de Servicii
Comunitare
pentru Copilul în
Dificultate
Novaci, de tip
nerezidenţial

- reabilitarea/modernizarea/extinderea
infrastructurii de servicii sociale (centre
nerezidenţiale, centre de zi, centre respiro
etc.);
- dotarea cu echipamente specifice a
infrastructurii de servicii sociale
construite/reabilitate/modernizate/extinse.

2017 - 2020

A

2.000.000
RON cu TVA

POR

41

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

Dezvoltarea
Complexului de
Servicii
Alternative la
Protecţia
Rezidenţială
Târgu-Jiu

- reabilitarea/modernizarea/extinderea
infrastructurii de servicii sociale (centre
nerezidenţiale, centre de zi, centre respiro
etc.);
- dotarea cu echipamente specifice a
infrastructurii de servicii sociale
construite/reabilitate/modernizate/extinse.

2017 - 2020

B

1.000.000
RON cu TVA

POR

39

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

2017 - 2020

A

1.000.000
RON cu TVA

POR

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
%/an realizat
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Construcţia,
reabilitare,
modernizarea şi
echiparea
infrastructurii
educaţionale la
Centrul Şcolar
pentru Educaţie
Incluzivă TârguJiu

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul general obligatoriu (școli I- VIII);
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii școlilor profesionale/ liceelor.

2017 - 2020

B

6.000.000
RON cu TVA

POR

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul preșcolar;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii preșcolare.

2017

B

800.000 RON
fără TVA.

POR

42

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj

43

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

44

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Extindere
Şcoala
Alexandru
Ştefulescu

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul gimnazial;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii gimnaziale.

2017

B

600.000 RON
fără TVA.

POR

45

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Reabilitare
Colegiul
Naţional Spiru
Haret

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul liceal;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea

2017 - 2018

B

40.000.000
RON fără
TVA.

POR

Extindere
Grădiniţa Mihai
Eminescu

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. SO2 cu
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

infrastructurii liceale.

46

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Reabilitare corp
D Grup Şcolar
Bârseşti

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul liceal/profesional;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii liceale/profesionale.

2017

B

1.059.420
RON fără
TVA.

AFM

47

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Extindere
Grădiniţa nr. 8

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul preșcolar;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii preșcolare.

2017

B

800.000 RON
fără TVA.

POR

48

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul liceal;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii liceale.

2017 - 2018

B

3.306.000
RON fără
TVA.

POR

Reabilitare
Colegiul
Naţional Tudor
Vladimirescu

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
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Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

49

Primar
Municipiul
Motru

50

Primar
Municipiul
Motru

51

Primar
Municipiul
Motru

52

Primar
Municipiul
Motru

Denumire
proiect

Închidere şi post
- închidere
depozit de
deşeuri

Proiectare
reabilitare
Grădiniţă cu
Program
Prelungit Motru

Proiectare
reabilitare
Scoala
Gimnazială nr. 2
Motru

Proiectare
reabilitare
Colegiul
National George
Coşbuc Motru

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Închiderea și ecologizarea depozitului de
deșeuri neconform.

2017

C

1.400.000
RON fără
TVA.

Buget local

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul preșcolar;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii preșcolare.

2017

B

30.000 RON
fără TVA.

Buget local

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul gimnazial;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii gimnaziale.

2017

B

25.000 RON
fără TVA.

Buget local

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul liceal;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii liceale.

2017

B

30.000 RON
fără TVA.

Buget local

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Reabilitare
clădire atelier
scoala
gimnaziala nr. 1
Motru

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul gimnazial;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii gimnaziale.

2017 - 2018

B

234.000 RON
fără TVA.

Buget local

54

Primar
Municipiul
Motru

Proiectare
reabilitare
Colegiul tehnic
Motru , Atelier
scoala , Sală
festivităţi Motru

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul liceal;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii liceale.

2017

B

70.000 RON
fără TVA.

Buget local

55

Primar
Bumbești Jiu

Extindere reţea
distribuţie gaze
Tetila-Lăzăreşti

Realizarea lucrărilor de postare a conductelor
de gaz și a stațiilor de distribuție.

2017 - 2018

A

200.000 RON
fără TVA

Buget local

56

Primar

Reabilitare

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei

2017 - 2022

A

15.000.000

Bugetul de stat

53

Primar
Municipiul
Motru

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.00002
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.00005
t/an/locuință
%/an realizat
Emisiile de
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect
Bumbești Jiu

57

Primar
Bumbești Jiu

58

Primar
Bumbești Jiu

59

Primar
Bumbești Jiu

Denumire
proiect

Descriere

termică blocuri

clădirilor (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol);

Reabilitare
clădire Şcoala
Tetila

Realizare
instalaţie
panouri solare Spitalul
oraşenesc

Reabilitare
Grădiniţă
Bumbesti Jiu

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare
RON fără TVA

Surse
potențiale de
finanțare

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale

2017

A

200.000 RON
fără TVA

Bugetul local

Montarea și pozarea panourilor solare în
vederea înbunătățirii eficenței energetice a
spitalului.

2017

A

200.000 RON
fără TVA

Fonduri
Europene

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul preșcolar;
Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii preșcolare.

2017

A

25.000 RON
fără TVA.

Buget local

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000004
%/an realizat
t/an/panou
instalat
pt. NOx cu
0.00015
t/an/panou
instalat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
%/an realizat
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

60

Primar
Bumbești Jiu

Reabilitare
clădire Clubul
Elevilor

61

Primar
Bumbești Jiu

Reabilitare
imprejmuire
spital

62

Primar
Novaci

63

Primar
Rovinari

Descriere

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii educaţionale;

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

2017

A

50.000 RON
fără TVA.

Buget local

Construcția/reabilitarea/modernizarea/echipar
ea infrastructurii spitalicești

2017

A

200.000 RON
fără TVA.

Buget local

Parc fotovoltaic

Montarea și pozarea panourilor solare în
vederea înbunătățirii eficenței energetice
locale.

2017

A

6.927.300
RON fără TVA

POR

Reabilitare
termică a 41

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei
clădirilor (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,

2017 - 2020

A

4.100.000
RON fără TVA

Buget local

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
%/an realizat
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000004
%/an realizat
t/an/panou
instalat
pt. NOx cu
0.00015
t/an/panou
instalat.
Emisiile de
%/an realizat
poluanti vor
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect
blocuri de
locuinţe

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

planșeu superior, planșeu peste subsol);

Realizare parc
fotovoltaic

64

Primar
Rovinari

Montarea și pozarea panourilor solare în
vederea înbunătățirii eficenței energetice
locale.

2017 - 2021

A

20.000.000
RON fără TVA

Buget local
Fonduri
Europene

Închiderea și ecologizarea depozitului de
deșeuri neconform.

2017

A

500.000
RON fără TVA

POS Mediu

Închiderea și ecologizarea haldei Rovinari Est
și redarea acesteia circuitului silvic.

2017 - 2022

C

91.800 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental

Închidere groapă
de gunoi

65

Primar Târgu
Cărbunești

66

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.

Redare în
circuitul silvic,
halda Rovinari
Est, S = 27 ha,

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000013
t/an/mp
reabilitat
pt. NOx cu
0.000076
t/an/mp
reabilitat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.0000004
%/an realizat
t/an/panou
instalat
pt. NOx cu
0.00015
t/an/panou
instalat.
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. PM cu
0,019 t pe tona
de deșeu arsă
accidental
%/an realizat
(autocombusti
e)
pt. CO cu
0,056 t pe tona
de deșeu arsă
accidental
(autocombusti
e)
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Rovinari

împădurire

67

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Rovinari

Redare în
circuitul silvic,
halda Rovinari
Est, S = 60 ha ,
modelare –
nivelare împădurire

Închiderea și ecologizarea haldei Rovinari Est
și redarea acesteia circuitului silvic.

68

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Rovinari

Redare în
circuitul silvic,
halda Rovinari
Est, S = 19 ha ,
modelare –
nivelare împădurire

Închiderea și ecologizarea haldei Rovinari Est
și redarea acesteia circuitului silvic.

69

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.

Redare în
circuitul silvic,
halda Gârla, S =
10 ha,

Închiderea și ecologizarea haldei Gârla și
redarea acesteia circuitului silvic.

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare
e

C

400.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

2017 - 2022

C

130.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

2017 - 2022

C

36.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental

2017 - 2022

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Rovinari

împădurire

70

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Rovinari

Redare în
circuitul
economic, halda
Gârla, S = 69
ha, modelare –
nivelare împădurire

Închiderea și ecologizarea haldei Gârla și
redarea acesteia circuitului silvic.

71

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Pinoasa

Înfiinţare
plantaţie
Miscanthus, 10
ha, halda Valea
Negomir, S = 20
ha

Închiderea și ecologizarea haldei Valea
Negomir și înfințare de plantație cu
Miscanthus.

72

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.

Redare în
circuitul
economic, halda
Valea Negomir,

Închiderea și ecologizarea haldei Valea
Negomir și redarea acesteia circuitului
economic.

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare
e.

C

460.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

2017 - 2022

C

71.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

2017 - 2022

C

200.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental

2017 - 2022

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect
Pinoasa

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

S = 30 ha,
modelare –
nivelare împădurire

Surse
potențiale de
finanțare
e.

73

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Tismana

Redare în
circuitul silvic,
halda interioară
Tismana I, S =
18,35 ha,
împădurire

Închiderea și ecologizarea haldei interioare
Tismana I și redarea acesteia circuitului
silvic.

74

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Tismana

Redare în
circuitul silvic,
halda interioară
Tismana II, S =
36,30 ha,
împădurire

Închiderea și ecologizarea haldei interioare
Tismana II și redarea acesteia circuitului
silvic.

2017 - 2022

C

160.000 EUR
fără TVA

75

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.

Redare în
circuitul
economic, halda
Roşia, S = 116

Închiderea și ecologizarea haldei Roșia și
redarea acesteia circuitului silvic și economic.

2017 - 2022

C

390.000 EUR
fără TVA

2017 - 2022

C

75.000 EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Rosia

ha, împădurire

76

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Rosia

Redare în
circuitul
economic, halda
Roşia, S = 20
ha, modelare nivelare

Închiderea și ecologizarea haldei Roșia și
redarea acesteia circuitului economic.

77

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.
Pesteana

Redare în
circuitul
economic,
S = 107 ha,
lucrări de
împădurire,
Peşteana Sud

Închiderea și ecologizarea haldei Peșteana
Sud și redarea acesteia circuitului economic
și silvic.

78

S.C.E.Olteni
a S.A.S.D.M.
U.M.C.

Redare în
circuitul
economic,
S = 90 ha,

Închiderea și ecologizarea haldei Peșteana
Nord și redarea acesteia circuitului economic
și silvic.

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare
e.

C

65.000 EUR
fără TVA

2017 - 2022

C

357.000 EUR
fără TVA

2017 - 2022

C

600.000 EUR
fără TVA

2017 - 2022

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
%/an realizat
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
%/an realizat
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect
Pesteana

79

SC
Complexul
Energetic
Oltenia SA SE Turceni
și
SE Rovinari.

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

modelare –
nivelare împădurire,
Peşteana Nord

Alternative la
cota de cărbune

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

e.

Înlocuirea cotei de cărbune alocate de 10
t/salariat și acordarea în contravaloarea
acesteia unui ajutor financiar pentru
achiziționarea, altor tipuri de combustibil mai
puțin poluanți sau oferirea acestora în
contravaloarea cărbunelui, de sisteme de
încălzire mai putin poluante (centrale pe
biomasă, gaz, electric, solar, pompe de
căldură).

2017 - 2022

C

Nu este
estimat.

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

t/an achitate

Indicator
coantificabil
g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. NOx cu
762,56 t în
perioada 2017
– 2022 pt SO2
cu 3292,39 t în
perioada 2017
– 2022

Surse staționare Industrie

80

81

SC
Complexul
Energetic
Oltenia SA SE Turceni
și
SE Rovinari.

SC
Complexul
Energetic
Oltenia SASE Rovinari

Modernizare
instalație ardere.

Modernizare
instalație ardere.

Montarea și punerea în funcțiune a unui
sistem de reducere non-catalitică selectivă a
oxizilor de azot din gazele de ardere(SNCR).
În vederea respectării măsurilor care trebuie
luate pentru a asigura respectarea, de către
toate instalațiile de ardere care sunt incluse
în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a
valorilor limită de emisie aplicabile prevăzute
în anexa V la Directiva 2010/75/UE.
Reducerea concentratiei de dioxid de sulf din
gazele de ardere la instalatiile mari de ardere
prin realizarea instalatiilor de desulfurare
umeda a gazelor de ardere IMA2 (cazan 5).
În vederea respectării VLE prevazute in
Legea 278/2013, Reducerea concentratiei de
dioxid de sulf din gazele de ardere la valori
de max. 200 mg/Nmc

2017 –
31.03.2020

2017 –
31.12.2018

D

D

Nu este
estimat.

4.500.000
EUR
fără TVA

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

Bugetul
Companiilor,
Fonduri
Guvernamental
e.

%/an realizat

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. NOx cu
13236 t în anul
2019 față de
anul 2014,

Reducerea
concentratiei
de dioxid de
sulf din gazele
de ardere la
valori de max.
200 mg/Nmc
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Denumire
proiect

Descriere

2017 - 2018

B

900.000 Ron
fără TVA

Buget local.

%/an realizat

82

Primar
Municipiul
Motru

Achiziție cazan
apă caldă.

Achiziție, montaj și punere în funcțiune cazan
de apă caldă cu anexe având putere termică
de 3-4 Gcal din producția de serie echipat cu
arzător PE CLU și cu posibilitatea de trecere
pe gaze naturale.

83

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Producere agent
termic Școala
Generală nr.2

Producereea de agent termic folosind
centrala termică pe biomasă și completarea
sistemului clasic de producere ape calde
menajere cu sistem ce utilizează energia
solară.

2017

B

961.340 Ron
fără TVA

AFM

%/an realizat

84

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Construire
centrală termică
Școala generală
Ecaterina
Teodoroiu

Producereea de agent termic prin
achiziționarea unei centrale termice.

2017

B

180.000 Ron
fără TVA

Buget local.

%/an realizat

Măsuri destinate creșterii suprafeței de spații verzi

85

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Amenajare parc

Amenajare parc Școala generală Voievod
Litovoi.

2017

B

100.000 Ron
fără TVA

Fonduri
europene

%/an realizat

Indicator
coantificabil
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.00002 t/an
pt. NOx cu
0.00005 t/an
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.00002 t/an
pt. NOx cu
0.00005 t/an
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. SO2 cu
0.00002 t/an
pt. NOx cu
0.00005 t/an
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

86

Primar
Municipiul
Târgu Jiu

Restaurare
grădină

Restaurarea grădinii publice din cadrul zonei
protejate a ansamblului monumental
Constantin Brâncuși.

2017 - 2018

B

8.397.690.600
Ron fără TVA

Fonduri
europene

%/an realizat

87

Primar
Bumbești Jiu

Amenajare
parcuri și spații
verzi

Reconfigurarea, reabilitarea aleilor, plantare
de arbori și popularea cu mobilier urban a
spațiilor verzi din cadrul orașului.

2017

A

100.000 Ron
fără TVA

Buget local

%/an realizat

88

Primar
Rovinari

Reamenajare
Parc Central
Rovinari.

Reamenajare, dotare cu mobilier urban și
dezvoltare funcțională Parc Central Rovinari.

2017 - 2018

A

4.440.000 Ron
fără TVA

Buget local

%/an realizat

Indicator
coantificabil
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

89

Instituție
responsabil
ă de proiect

Primar
Tismana

Denumire
proiect

Amenajare parc
oraș Tismana

Descriere

Reamenajare, dotare cu mobilier urban și
dezvoltare funcțională parc oraș Tismana.

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

2017 - 2018

A

1.500.000 Ron
fără TVA

Buget local

%/an realizat

Emisiile de
poluanti vor
scădea astfel:
pt. O3 cu 3.2
g/mp
pt. PM10 cu
2.2 g/mp
pt NO2 cu 0.8
g/mp
pt. SO2 cu 0.3
g/mp
pt CO cu
0.08 g/mp

Conștientizarea populației privind importanța protecției mediului

90

91

92

Președinte
Consiliul
Județean
Gorj
Inspectoratul
Şcolar Gorj
ONGuri
Președinte
Consilul
Judeţean
Gorj,
Inspectoratul
Şcolar Gorj
ONGuri
APM Gorj
Președinte
Consilul
Judeţean
Gorj,
Direcția
Silvică Gorj,
Inspectoratul

Conștientizarea
și
responsabilizare
cetățenilor
privind
colecatarea
selectivă a
deșeurilor.

Acțiuni de conștientizare/promovare și
materiale promoționale
pentru o colectare selectivă în cadrul
proiectului Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Gorj.

2017-2022
2 sesiuni
anuale.

A

Nu este
estimat.

Buget Consiliul
Județean Gorj.

sesiuni/an realizate.

NA

Conștientizarea
și
responsabilizare
cetățenilor în
vederea
reducerii poluării
aerului.

Promovarea educației ecologice în instituțiile
de învățământ în vederea reducerii poluării
aerului prin arderea lignitului în gospodări.
Promovarea acțiunilor de voluntariat, în cadru
organizat, pentru îmbunătățirea factorilor de
mediu.

2017-2022
2 sesiuni
anuale.

A

Nu este
estimat.

Buget Consiliul
Județean.

sesiuni/an realizate.

NA

Conștientizarea
și
responsabilizare
cetățenilor
privind efectul
defrișărilor.

Campanii de conștientizare asupra efectelor
negative produse prin defrișări excesive și
reducerea fondului forestier.

2017-2022
2 sesiuni
anuale.

A.

Nu este
estimat.

Buget Consiliul
Județean.
Direcția Silvică
Gorj

sesiuni/an realizate.

NA
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Măsuri/Acţiuni identificate

Nr.
crt
.

Instituție
responsabil
ă de proiect

Denumire
proiect

Descriere

Calendarul
de
implementar
e

Scara
spațial
ă

Costuri
estimate
pentru
punerea în
aplicare

Surse
potențiale de
finanțare

Indicatorul/indicator
ii pentru
monitorizarea
progreselor

Indicator
coantificabil

Şcolar Gorj
ONGuri

*măsuri viabile în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de poluanți asociate transportului preluate din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad (Septembrie 2016), ce au fost utilizate şi în cadrul modelărilor din
prezentul Plan. Acestea trebuie obligatoriu preluate în planul de menținere a calității aerului, conform normelor procedurale privind aprobarea sa.
** A – surse exclusiv locale, B – surse din aria urbană în cauză, C – surse din regiunea în cauză, D – surse din teritoriul național, E – surse din mai multe țări
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