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1 INTRODUCERE   

1.1 Baza legală a elaborării PJGD 
Întocmirea Planului Județean de Gestionare Deșeurilor (PJGD) reprezintă o cerință 
legislativă prevăzută de art. 37, alin (1) al Legii 211 privind regimul deșeurilor cu 
modificările și completările ulterioare: ” pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi 
se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al 
municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 şi 24”. 

PJGD se elaborează în baza principiilor și obiectivelor PNGD precum și cu legislația 
națională și europeană în sectorul gestionării deșeurilor.  

PJGD se elaborează de către Consiliul Judeţean Dolj (CJ Dolj), în colaborare cu Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Dolj (APM Dolj). Autorităţile publice şi operatorii economici au 
obligaţia furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale. 

Conform art. 39 alin (2) PJGD se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj , cu 
avizul APM Dolj.   

 

1.2 Scopul și obiectivele PJGD 
Scopul PJGD întocmit pentru județul Dolj este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui 
sistem durabil de gestionare a deșeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și 
țintelor. PJGD are ca scop: 

• Definirea obiectivelor și țintelor aferente județului Dolj în conformitate cu 
obiectivele și țintele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și 
obiectivelor și țintelor existente la nivel european; 

• Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor care fac obiectul 
planificării la nivel județean; 

• Bază pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul 
gestionării deșeurilor care fac obiectul planificării; 

• Baza pentru dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la 
nivel județean; 

• Bază pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării. 

 
1.3 Orizontul de timp al PJGD 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor stabileşte obiectivele și țintele pentru 
județul Dolj în domeniul gestionării deşeurilor pentru perioada 2020-2025. 

Anul de referință pentru perioada de planificare este anul 2018. Pentru caracterizarea 
situației existente au fost utilizate datele privind cantitățile de deșeuri generate și 
gestionare aferente perioadei 2014 – 2018, precum și date și informații privind 
instalațiile de gestionare a deșeurilor aferente anului 2019.  



  

                     
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Pa
gi

na
 1

0  

Proiecția cantităților de deșeuri a fost realizată pentru perioada 2019 – 2040, iar planul 
de măsuri acoperă perioada 2020 – 2025. 

La stabilirea măsurilor și la determinarea capacităților noilor instalații de 
deșeuri din cadrul SMID pentru județul Dolj s-a ținut cont de toate obiectivele 
naționale și europene (inclusiv prevederile pachetului economiei circulare) 
până în anul 2040. 

 
1.4 Structura PJGD 

PJGD cuprinde următoarele secțiuni: 

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

• Problematica gestionării deșeurilor (secțiunea 2) – cuprinde informații privind 
principalele prevederi legislative naționale și europene și politica locală privind 
deșeurile; 

• Descrierea județului (secțiunea 3) - cuprinde datele socio-economice, condițiile 
de mediu și resurse și infrastructura din județul Dolj; 

• Situația actuală privind gestionarea deșeurilor (secțiunea 4) – cuprinde date 
privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru fiecare dintre fluxurile de 
deșeuri care fac obiectul planificării; 

• Proiecții (secțiunea 5) – sunt prezentate ipotezele privind planificarea, proiecția 
socio-economică și proiecția deșeurilor,  

• Obiective (secțiunea 6) – prezintă obiectivele și țintele stabilite pentru județul 
Dolj pentru perioada de planificare precum și cuantificarea acestora; 

• Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale (secțiunea 7) - 
analiza este prezentată doar pentru deșeurile municipale, fiind singurul flux de 
deșeuri pentru care în PNGD sunt stabilite tipul și capacitățile instalațiilor noi; 

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

• Verificarea sustenabilității (secțiunea 9); 

• Analiza senzitivității și a riscurilor (secțiunea 10); 

• Planul de acțiune (secțiunea 11); 

• Programul de prevenire a generării deșeurilor - PNPGD (secțiunea 12) – sunt 
prezentate situația actuală privind prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și 
direcțiile strategice, măsurile de prevenire a generării deșeurilor propuse și 
modalitățile de verificare a aplicării măsurilor; 

• Indicatori de monitorizare (secțiunea 13) – este prezentat modul de 
monitorizare a măsurilor cuprinse în PJGD; 

• Anexe (secțiunea 14). 

 
1.5 Acoperirea geografică 

Planul de gestionare a deșeurilor acoperă întreg teritoriul al județului Dolj.  
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1.6 Categorii de deșeuri care fac obiectul PJGD 
Deșeurile care fac obiectul PJGD sunt: deșeurile municipale nepericuloase și periculoase 
(deșeurile menajere și similar din comerț, industrie și instituții) inclusiv uleiuri 
alimentare uzate și fluxurile speciale parte a deșeurilor municipal (deșeuri de ambalaje, 
deșeurile de echipamente electrice și electronice), precum și deșeurile din construcții și 
desființări și nămoluri de la epurarea apelor uzate. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deșeuri împreună cu codurile conform 
Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 
ulterioare. 

 

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

Tip deșeu Cod deșeu 

Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri 
asimilabile din comerț, industrie și instituții), inclusiv 
fracțiuni colectate separat: 

• Fracții colectate separat (cu excepția 15 01) 
• Deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri 

din cimitire) 
• Alte deșeuri municipale (deșeuri municipale 

amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri 
stradale, deșeuri voluminoase etc) 

20 
 
 
20 01 
20 02 
20 03 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje 15 01 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 20 01 21*; 20 01 23*; 20 
01 35*; 20 01 36; 

Deșeuri din construcții și desființări 17 01 ; 17 02 ; 17 04 

Nămoluri de la epurarea apelor uzate 19 08 05 

 
 

1.7 Metodologia de elaborare a PJGD 
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor este elaborat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, precum și cu Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, 
evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de 
gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București. 

 
 

1.8 Evaluarea strategică de mediu 
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor a fost supus procedurii de evaluarea 
strategică de mediu în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe care transpune 
Directiva 2001/42/CE (Directiva SEA). În urma consultărilor Ministerul Mediului a 
eliberat Avizul de mediu nr. 46 /14.12.2017. 

Se vor adăuga date privind procedura SEA pentru PJGD  
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2 PROBLEMATICA GESTIONĂRII DEȘEURILOR 

2.1 Informații generale privind planificarea  

Scopul realizării PJGD este de a dezvolta cadrul general propice gestionării deșeurilor 
la nivel județean cu efecte negative minime asupra mediului. 

Prin Planul Județean privind Gestionarea Deșeurilor (PJGD) pentru județul Dolj se 
dorește transpunerea pe plan județean a principiilor și obiectivelor enunțate în: 

• Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat cu Hotărârea de Guvern nr. 
942 din 20.12.2017 și publicată în Monitorul Oficial 11 din 02.01.2018. 

• Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014 – 2020 – aprobată prin 
Hotărârea de Guvern nr. 870 din 06.11.2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 
750 din 04.12.2013. 

Conform prevederilor legale în vigoare, implementarea PJGD se monitorizează anual de 
către APM Dolj. Cel puțin o dată la 2 ani se evaluează necesitatea revizuirii PJGD în 
baza rapoartelor de monitorizare întocmite anual de către APM Dolj. 

 
2.2 Legislația privind gestionarea deșeurilor  

În continuare este prezentată legislația din domeniul gestionării deşeurilor – legislația 
cadru şi cea care reglementează gestionarea fluxurilor de deşeuri care fac obiectul 
planificării. Atât în ceea ce priveşte legislaţia europeană cât şi în cazul legislaţiei 
româneşti prin care este transpusă, sunt prezentate doar principalele acte normative. 

 
 
Legislația cadru privind deșeurile 

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

• Legislația cadru privind deşeurile: 

o Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată 2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

• Legislația privind tratarea deșeurilor: 

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

o Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

 

• Legislaţia privind serviciile de salubrizare: 

o Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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o Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

• Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri: 

o Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

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

o HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al 
deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările 
ulterioare; 

o Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile 
de epurare în agricultură. 

 
Ordonanța de urgență 74/2018,  publicată în data de 19 Iulie 2018 și aprobată prin 
Legea 31/2019 aduce modificări fundamentale la Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. 

Ordonanța de urgență 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019, reprezintă un prim pas 
în asigurarea unui cadru juridic optim pentru realizarea obligațiilor prevăzute în 
pachetul de legi Economia Circulară. 

Legislaţia naţională transpune prevederile legislaţiei comunitare în sectorul gestionării 
deşeurilor. 

Planul National de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis.  Acest Plan conține și 
Programul National de Prevenire a Generării Deșeurilor. Pe lângă legislaţia de mediu 
privind deşeurile (în principal, legislație comunitară transpusă în legislație naţională), 
există o serie de reglementări naționale care impun măsuri şi obligații privind 
gestionarea deşeurilor.  

În continuare sunt descrise principalele prevederi ale Legii 211/2011, ale Legii 
249/2015 și ale OUG 196/2005, cu evidențierea modificărilor aduse prin OUG 74/2018. 

 
 
Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările 
ulterioare 

Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei cadru 
2008/98/CE. Astfel, sunt stabilite materialele/categoriile de deșeuri care sunt excluse 
din domeniul de aplicare și sunt promovate principiile care stau la baza unei gestionări 
a deșeurilor care să asigure protecția mediului și a sănătăți populației. 
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În ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale, legea cuprinde, în principal, 
prevederi referitoare la responsabilități și prevederi referitoare la colectarea separată. 

Autoritățile publice locale sunt responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale, 
având următoarele obligații conform art. 59, alin.(1): 

• asigurarea implementării la nivel local a obligațiilor privind gestionarea 
deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană; 

• asigurarea și urmărirea îndeplinirea prevederilor din PJGD; 

• elaborarea de strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; 

• asigurarea colectării separate, a transportului, valorificării şi eliminării finale a 
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor 
legale în vigoare; 

• asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea 
acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum şi funcționalitatea 
acestora; 

• asigurarea informării prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de 
gestionare a deşeurilor din cadrul localităților. 

Pe lângă aceste obligații generale, legea cuprinde obligații specifice în legătură cu 
colectarea separată, astfel: 

• producătorii/deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puţin 
următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă; 

• începând cu anul 2012, APL-urile au obligația să asigure colectarea separată 
pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă; 

• biodeşeurile trebuie colectate separat, în vederea compostării şi fermentării 
acestora; 

• deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate 
separat şi transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de 
compostare. De asemenea, APLurile sunt responsabile cu încurajarea 
compostării individuale în gospodării. 

 

Principalele modificări aduse Legii 211/2011 de către OUG 74/2018 sunt: 

• definirea obligațiilor autorității publice centrale pentru protecția mediului în ceea 
ce privește schemele de răspundere extinsă a producătorului, 

• condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească producătorii sau 
organizațiile care implementează obligațiile privind REP, 

• înființarea în cadrul Ministerului Mediului a unei Comisii de supraveghere a 
răspunderii extinse a producătorilor, 

• definirea obligațiile autorităților administrației publice locale ale unităților 
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora 
și anume: 
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o să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale;  

o să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire 
pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, 
cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din 
deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 
aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din 
gospodării;  

o să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare: 

- tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de 
salubrizare pentru gestionarea deșeurilor, precum și pentru 
beneficiarii serviciului, 

- indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul 
serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în 
anexa nr. 7, cel puțin la nivelul prevăzut în aceasta, cât și penalități 
pentru nerealizarea lor;  

o să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul 
economic „plătește pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul dintre 
următoarele elemente: (i) volum; (ii) frecvență de colectare; (iii) 
greutate; (iv) saci de colectare personalizați; 

o să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele contribuția 
pentru economia circulară prevăzută în OUG nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru 
deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;  

 

Potrivit OUG nr. 74/2018, colectarea separată, transportul, sortarea și după caz alte 
operații de tratare a deșeurilor de ambalaje, colectarea separată a DEEE-urilor, a 
bateriilor și acumulatorilor, care se regăsesc în deșeurile municipale în condițiile 
stabilite pentru prestarea serviciului de salubrizare se fac fără costuri în sarcina 
cetățeanului sau a persoanei juridice producător al respectivelor deșeuri. Costurile nete 
pentru aceste activități se suportă de către operatorii economici supuși regimului de 
răspundere extinsă a producătorului prin persoanele juridice autorizate pentru operarea 
sistemelor colective de îndeplinire a obligațiilor în regimul de răspundere extinsă a 
producătorului.  

De asemenea, OUG nr. 74/2018 introduce 4 noi definiții pentru deșeuri municipale, 
producător inițial de deșeuri, rambleiere și schema de răspundere extinsă a 
producătorului. 

Astfel, deșeurilor municipale sunt definite ca fiind: 

”a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și 
cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, 
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ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și 
acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;  

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care 
deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.  

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, 
fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele 
scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări."  

 

 

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

Legea 249/2015 transpune în legislația națională prevederile Directivei 94/62/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje, cu modificările ulterioare, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 
ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru 
ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, Decizia 2005/270/CE 
a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de 
baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului 
privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.  

Principalele modificări aduse Legii 249/2015 de către OUG 74/2018 sunt: 

• Clarificarea modului de marcare a ambalajelor pentru identificarea în vederea 
îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;  

• Stabilirea condițiilor și obligațiilor care trebuie îndeplinite de către organizațiile 
operatorilor economici responsabili din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje;  

• Stabilirea obligațiilor pentru producătorii și importatorii de ambalaje și bunuri 
ambalate care optează să își îndeplinească responsabilitatea extinsă a 
producătorului în mod individual;  

• Stabilirea obligațiilor care revin autorităților administrației publice locale și 
persoanelor care generează deșeuri de ambalaje;  

• Acoperirea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a costurilor pentru colectarea 
și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea 
deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare 

• Introducerea definițiilor pentru deșeurile de ambalaje municipale și deșeurile de 
ambalaje din comerț și industrie. 
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OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 
ulterioare 

Fondul pentru mediu a fost înființat prin Legea 73/2000 ca instrument economico-
financiar destinat susţinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul 
naţional de acţiune pentru protecţia mediului. 

De-a lungul timpului legea a suferit numeroase modificări, fiind înlocuită de OUG 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare (OUG 
196/2005), care, la rândul său a fost modificată în repetate rânduri. Ultima modificare 
a fost realizată prin OUG 39/28 iunie 2016 privind modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2006 privind Fondul de mediu (OUG 
39/2016). 

În prezent, Fondul pentru mediu este definit ca un instrument economico-financiar 
destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi 
pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor 
climatice. 

Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia 
Fondului pentru Mediu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din 
venituri proprii, în coordonarea Ministerului Mediului. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al AFM se aprobă anual prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. 

Principalele modificări aduse OUG 196/2005 de către  OUG 74/2018 sunt: 

• Redenumirea taxei de depozitare ca și contribuție pentru economia circulară, 
care va fi încasată începând cu anul 2019 de la proprietarii sau, după caz, 
administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate 
prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa 2 a OUG nr. 74/2018, 

• Sumele încasate din aplicarea contribuțiilor se vor utiliza pentru finanțarea 
dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor 
naționale în domeniu. 

 
2.3 Politica locală privind deșeurile  
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2.4 Autorități competente la nivel local  
Principalele autorități competente la nivel local sunt:  

• Consiliul Judeţean Dolj beneficiarul direct al investiţiilor proiectului Sistem de 
management integrat al deșeurilor Dolj şi membru ADI, 

• Consiliile Locale, 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ADI ECODOLJ înfiinţată în anul 2009, 
fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 81/03.11.2009. 
În prezent toate unitățile administrative-teritoriale din județul Dolj fac parte din 
ADI ECOSERV, 

• Agenția pentru Protecția Mediului Dolj (APM Dolj), 

• Comisariatul Județean al Gării Naționale de Mediu, 

• Direcția locală de sănătate publică. 

Scopul ADI ECOSERV este promovarea și reprezentarea intereselor  unităților 
administrativ-teritoriale membre, în legătura cu: a) promovarea, finanțarea și 
implementarea în comun a Proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Dolj", cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin 
Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenție 
1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea 
infrastructurii de management a deșeurilor"; b) gestionarea în comun a activităților de 
salubrizare mai sus menționate c) înființarea, organizarea, coordonarea, 
reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării activităților; d) 
funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice 
aferente activităților; e) realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru 
reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
activităților, pe baza unei strategiei locale comune de dezvoltare a activităților și a 
sistemelor de utilități publice aferente, aprobata la nivelul fiecărei  unități administrativ-
teritoriale membre prin hotărâri ale autorităților (inclusiv activitățile de exploatare a 
stațiilor de transfer/sortare/compostare construite prin Proiect, precum și transportul 
deșeurilor de la acestea la depozitul conform).  

Asociația are rolul de a încheia, în numele și pe seama localităților membre, inclusiv în 
numele și pe seama județului Dolj, contractele de delegare a gestiunii activităților 
componente ale serviciului de salubrizare menționate mai sus, contracte care vor fi 
atribuite unor operatori prin licitație publică.  

Asociația aproba totodată tarifele și monitorizează contractele de delegare a gestiunii 
activităților legal încheiate de asociați, și care sunt în derulare la acest moment.  

 

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj– participa la elaborarea Planului Județean 
de gestionare a deșeurilor, monitorizează si implementează Planul Județean de 
Gestionare a Deșeurilor, eliberează acorduri si avize pentru activități privind 
respectarea protecției mediului. 

Agențiile Locale de Protecția Mediului, organizate ca  agenții județene îndeplinesc 
atribuțiile Agenției Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) instituție de specialitate 
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a administrației publice centrale cu competențe în implementarea politicilor și legislației 
din domeniul protecției mediului și  anume: 

• planificarea strategică de mediu; 

• monitorizarea factorilor de mediu; 

• autorizarea activităților cu impact asupra mediului; 

• implementarea legislației și politicilor de mediu la nivel național, regional și 
local; 

• Implementează politicile naționale de mediu  elaborate de Minister 

• Monitorizează implementarea legislației de mediu  

• Gestionează sistemul național de gestionare a datelor de mediu  

• Coordonează realizarea planului național de acțiune pentru protecția mediului  
și a planurilor sectoriale  

Scop în care acestea trebuie: 

• să asigure suportul tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, 
a strategiilor și politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar 
și bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă; 

• să implementeze legislația din domeniul protecției mediului; 

• să coordoneze activitățile de implementare a strategiilor și politicilor de mediu 
la nivel național, regional și local; 

• să asigure reprezentarea în domeniul protecției mediului în relațiile interne și 
externe, conform mandatului acordat de către MMDD; 

• să asigure autorizarea activitățile cu impact potențial asupra mediului și 
asigurarea conformării cu prevederile legale; 

• să asigure funcționarea laboratoarelor naționale de referință pentru aer, deșeuri, 
zgomot si vibrații, precum și pentru radioactivitate; 

• să coordoneze realizarea planurilor de acțiune sectoriale și a planului național 
de acțiune pentru protecția mediului. 

• Participă la elaborarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 

• Monitorizează și implementează Planului județean de gestionare a deșeurilor 

• Eliberează acorduri sau  avize pentru activități privind respectarea protecției 
mediului  

 

Garda Naţională de Mediu  este un corp specializat de inspecţie şi control care poate 
lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi 
deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de 
reglementare. 
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Garda Naţională de Mediu are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul 
Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţii fără 
personalitate juridică. Prin  comisariatele județene  Garda de mediu : 

• Controlează activitățile cu impact asupra mediului și aplică sancțiuni 
contravenționale prevăzute în legislația în domeniul protecției mediului 

• Exercită controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore și/sau 
cu impact semnificativ asupra mediului, în vederea prevenirii și limitării riscurilor 
de poluare  

• Controlează investițiile de mediu în toate fazele și are acces la întreaga 
documentație 

• Controlează realizarea exportului, importului și tranzitului de deșeuri în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare și convențiilor ratificate în 
domeniu  

• Verifică stadiul achitării obligațiilor financiare către Administrația Fondului de 
mediu în conformitate cu prevederile actelor normative 

 

Direcția locală de sănătate publică  - elaborează programe privind sănătatea 
publica si Monitorizează  impactul activităților de gestionare a deșeurilor asupra 
sănătății populației 

 

Consiliile locale - dintre atribuțiile Consiliului local menționăm următoarele categorii de 
atribuții care sunt relevante : 

• atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților 
comerciale și regiilor autonome de interes local; 

• atribuții privind dezvoltarea economico-sociala și de mediu a comunei, orașului 
sau municipiului; 

• atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului 
sau municipiului; 

• atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni. 
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3 DESCRIEREA JUDEȚULUI DOLJ 

3.1 Așezări umane și date demografice  
3.1.1 Așezări umane 

Dolj este un județ situat în sud-vestul regiunii istorice Oltenia din România, aflat în 
zona cea mai mănoasă (fertilă) și roditoare a Câmpiei Române, într-o zonă ce a oferit, 
de-a lungul timpului, condiții de climă și mai ales sol dintre cele mai prielnice.  

Județul Dolj se învecinează cu județele  Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt la 
est și fluviul Dunărea la sud care este și granița statală cu Bulgaria.  

Din punct de vedere administrativ județul Dolj este format din 3 municipii, Craiova -  
reședința a județului, Calafat și Băilești, 4 orașe, Segarcea, Filiași, Bechet și Dăbuleni, 
104 comune și 380 sate. 

Relieful apare ca niște trepte plate care se ridică 
sub formă de piramidă din lunca Dunării spre 
dealurile Amaradiei, de la 30 până la 350 m 
deasupra nivelului mării. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3-1: Județul Dolj 

 

 

 

Din punct de vedere administrativ județul Dolj este format din 3 municipii, Craiova -  
reședința a județului, Calafat și Băilești, 4 orașe, Segarcea, Filiași, Bechet și Dăbuleni, 
104 comune și 380 sate. 

Așezare: Privit în ansamblul teritorial al României, Doljul are o poziție sudică-sud-
vestică, axată pe cursul inferior al râului Jiu de la care își trage numele (Jiul de Jos sau 
Doljiu). Teritoriul județului se întinde între 43°43' și 44°42' latitudine nordică și, 
respectiv, 22° 50' și 24° 16' longitudine estică, adică pe aproximativ un grad altitudinal 
și un grad și jumătate longitudinal. 

Județul Dolj face parte din regiunea de Dezvoltare SUD VEST OLTENIA împreuna cu 
județele Olt,  Vâlcea, Gorj și  Mehedinți. Împreună ocupă o suprafață de 29.212 km2.  

Vecini: Doljul este învecinat cu județele: Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt 
la est și fluviul Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanță ce constituie o 
parte din granița naturală a României cu Bulgaria. 
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Suprafață: Suprafața totală este de 7.414 kmp și reprezintă 3,1% din suprafața țării. 
Din acest punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unitățile administrativ-
teritoriale ale României. 

 
3.1.2 Date demografice 

Evoluția populației 

Evoluția populației  la nivel de țară, Macroregiunea 4, regiune de dezvoltare si județ 
pentru perioada 2014-2018  conform datelor de la INSSE – baza de date TEMPO On 
line (POP105A),  este prezentată în tabelul următor: 

 
Tabel 3-1: Evoluția populației rezidente la nivel național, regional și județean 
 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Număr persoane 

TOTAL 19.953.089 19.875.542 19760585 19.644.350 19.530.631 

MACROREGIUNEA 
PATRU 

3.852.147 3.827.975 3.795.694 3.765.643 3.734.462 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

2.033.784 2.015.792 1.993.482 1.973.140 1.949.940 

Dolj 650.767 646.620 641.040 635.589 630.911 
Sursa: INSSE –baza de date TEMPO On line(POP105A) prelucrate de către Consultant 
 
 

Evoluția populației  județului Dolj, pe medii de rezidență, pentru perioada 2014-2018  
conform datelor de la INSSE –baza de date TEMPO On line(POP108D),  este prezentată 
în tabelul următor : 

 
Tabel 3-2: Evoluția populației rezidente  în județul Dolj, pe medii de rezidență, în 
perioada 2014-2018  
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total populație Județ 
DOLJ  

650.767 646.620 641.040 635.589 630.911 

Total populație URBAN 337.643 335.558 332.687 327.302 327.623 

Total populație RURAL 313.124 311.062 308.353 308.287 303.288 
Sursa: INSSE –baza de date TEMPO On line(POP108D) 
 
 
În județ se manifestă o ușoară  tendință de urbanizare. Astfel, în anul 2014, populația 
urbană reprezenta 51,88% din totalul populației județului, iar in 2018 aceasta 
reprezenta 51,93% din totalul populației județului. 

Evoluția populației, la nivel de UAT, este prezentată în Anexa 14.3. 

Analiza modificărilor anuale relevă faptul că pe ansamblu procesul de reducere a 
numărului locuitorilor a fost unul lent dar continuu, modificările anuale fiind cuprinse 
între -0,42% şi -0,63% . 
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Județul Dolj se caracterizează printr-o mare diferență între populația de domiciliu și 
populația rezidentă. Aceasta din urmă reprezenta 91,27% din populația de domiciliu la 
nivel de județ și 83,73% din populația de domiciliu din mediul rural, în  anul 2018, cu 
o tendința de creștere a acestei diferențe, mai ales in mediul rural. 

Structura administrativă a județului Dolj nu a suferit modificări în perioada 2013-2019. 
La nivelul județului există, începând cu anul 2004, 3 municipii (Craiova, Băilești, 
Calafat), 4 orașe (Filiași, Bechet, Segarcea, Dăbuleni), 104 comune şi 378 sate, din 
care 14 aparțin de  municipii şi orașe. 

Densitatea populației 

În anul 2014, conform Institutului Național de Statistică (INS), populația de domiciliu 
a județului Dolj era de 705.760 locuitori, iar în 2018 de 691.276 locuitori. În consecință, 
densitatea populației s-a diminuat de la 95,19 locuitori /km2 în anul 2014 la 93,24 
locuitori /km2 în anul 2018.  Pentru  populația județului Dolj tendința este de continuă 
scădere. Trebuie precizat că densitatea populației se calculează pe baza populației de 
domiciliu, conform metodologiei INS. 

Numărul mediu de persoane pe gospodărie 

Conform recensământului din 2011, dimensiunea medie a unei gospodării era de 2,79 
persoane. În mediul urban, gospodăria medie e formată din 2,77 persoane, în timp ce 
în mediul rural gospodăria medie e formată din 2,82 persoane. Gospodăria 
persoanelor cu veniturile cele mai scăzute (Decila 1 de venit) e compusă din 3,35 
persoane. Aceste date au fost utilizate pentru analiza suportabilității tarifelor. 

 
3.1.3 Condiții de mediu și resurse  
3.1.4 Clima 

Județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită 
poziției sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în 
apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă 
mai caldă decât în partea centrală și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5 °C. 

Clima specifică județului Dolj este una de tip continental, de câmpie pe circa 95% din 
teritoriu și de deal pentru restul de 5% (în zona de nord extrem). Aceasta este 
caracterizată prin veri calde, secetoase, cu precipitații reduse, ce cad mai ales sub 
formă de averse, și ierni moderate, cu puține viscole și cu alternanțe cu perioade de 
încălzire.  

Temperatura medie anuală crește de la 10 grade Celsius, în nord, la 12 în Lunca Dunării. 
Cele mai mari temperaturi se înregistrează în cursul lunii iulie (cu medii între 22 și 24 
grade Celsius), iar cele mai reduse în luna ianuarie (-2,5/-1,5 grade). Numărul mediu 
al zilelor de îngheț este de 80-100/an. Cantitatea medie de precipitații scade de la nord, 
circa 600 mm/an (574 la Craiova), către sud, 500 mm/an (549 la Băilești, 520 la Calafat 
și 512 la Bechet). 

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

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

Orientarea generală este nord-vest / sud-est, sub forma unor platouri plate, care se 
dezvoltă în formă de piramidă dinspre Lunca Dunării spre Dealurile Amaradiei.  

Amplitudinea maximă a reliefului este de circa 320 m, cea mai joasă fiind înregistrată 
în Lunca Dunării (30 m), în partea de sud a județului, iar cea mai ridicată în Dealurile 
Amaradiei (350 m), în nordul extrem, la granița cu județele Gorj și Vâlcea.  

Prin înălțarea accentuată spre nord a 
reliefului, adâncirea văilor și formarea 
teraselor Dunării, la nivel județean au 
rezultat două forme și unități majore de 
relief: 

• Piemontul Getic, alcătuit din dealuri 
și piemonturi tot mai accentuate și 
mai fragmentate pe măsura 
înaintării către nord și care ocupă 
circa 37% din suprafața județului,  

• Câmpia Olteniei, care ocupă circa 
46% din suprafață și formată din 
câmpuri netede care coboară în 
trepte către Lunca Dunării.  

Figura 3-2: Harta geografică județ Dolj 

 

Merită menționat existența în sudul județului a celei mai mari suprafețe nisipoase din 
țară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, 
fie de acumulările de precipitații.  

 

 

3.1.6 Geologie și hidrologie 

 
Geologie 

Cea mai mare parte a solurilor județului sunt de tip cernisoluri (35,9%) și protisoluri 
(23,9%), în timp ce pe suprafețe restrânse se întâlnesc și hidrosoluri, cambisoluri, 
antrisoluri și pelsisoluri. Acestea sunt favorabile practicării culturii platelor, deși există 
numeroase zone cu constrângeri naturale legate de deficitul de apă, de aciditate etc. 
Din punct de vedere geologic, județul Dolj se află în marea depresiune structurată în 
mezozoicul superior între Carpați și Balcani, o dată cu înălțarea acestora. Fundamentul 
cristalin al depresiunii a fost acoperită cu o cuvertură groasă de formațiuni secundare 
(calcare, argile, nisipuri, pietrișuri, gresii, marne) așezate orizontal sau monoclinal. 
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Hidrologie 

Reţeaua hidrografică a judeţului Dolj este reprezentată de Dunăre, cu afluentul 
Desnățui şi Jiul, care străbate județul de la Filiași la Zăval pe o distanta de 154 km, cu 
afluenții Gilort, Motru, Argetoaia, Rasnic şi Amaradia şi de lacuri şi iazuri (Lacul Bistreț, 
Fântâna Banului, Maglavit, Golenți, Ciuperceni). 

Teritoriul judeţului Dolj face parte din două bazine hidrografice respectiv partea 
centrală şi de vest aparține Bazinului Hidrografic Jiu iar partea de est aparține Bazinului 
Hidrografic Olt. În figura de mai jos sunt evidențiate limitele administrative ale judeţului 
Dolj precum şi limitele celor două bazine hidrografice Olt şi Jiu. 

 

Figura 3-3: Limitele administrative ale județului Dolj şi BH Jiu şi Olt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dunărea al cărui curs se întinde pe 150 km în limitele județului, râul Jiu, care străbate 
județul de la nord la sud pe o distanta de 154 km şi râul Amaradia care se varsă în râul 
Jiu fiind cel mai mare afluent al acestuia de pe teritoriul județului Dolj. 
Jiul este afluent de ordinul I al Dunării şi confesează cu aceasta la 692 km amonte de 
vărsarea fluviului în Marea Neagră. 
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Râul Jiu  are o lungime de 339 km şi un bazin de 10.080 km2. Pe partea dreaptă râul Jiu 
primește 31 afluenți dintre care mai importanți menționăm: Tismana, Jilț, Motru, Raznic. 
Pe partea stângă râul Jiu primește 21 afluenți din care mai importanți menționăm: Jiu de 
Est, Sadu, Cioiana, Gilort, Amaradia. 

Reţeaua hidrografică însumează 3.876 km. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,3-
0,4 km/kmp, fiind foarte redusă în partea de sud a județului, iar debitul variază între 0,5 
l/s /kmp în partea de sud și 3 în partea de nord. Debitul mediu al Dunării în zona Calafat-
Bechet este de 5.800-6.000 mc/s, iar cel al Jiului este de circa 95 mc/s.  

Apele subterane se găsesc la 20-30 m adâncime în zona piemontană din nord, la 2-20 m 
pe terasele Dunării și în Câmpia Olteniei, respectiv la 2-5 m în Lunca Dunării.  

 

3.1.7 Ecologie și arii protejate 

 
În județul Dolj se găsesc 19 arii naturale protejate de interes național, dintre care: 6 
botanice, 2 paleontologice, una mixtă, 9 acvatice și o rezervație naturală.  

Aceste arii protejate sunt: Poiana Bujorului din pădurea Plenița; Valea Rea – Radovan;  
Dunele Dăbuleni (”La Cetate”); pajiștea halofilă Gighera; pajiștea Cetate din Lunca 
Dunării, pajiștea Gogoșu-Ștefănel, locul fosilifer Bucovăț; locul fosilifer Dranic; 
Ciuperceni-Desa; lacul Adunații de Deormane; complexul lacustru Preaiba-Făcăi; Balta 
Cilieni-Băilești; lacul Ionele; Balta Neagră; Balta Lată; râurile Desnățui și Terpezița 
amonte de Fântânele; râul Balasan amonte de Băilești; lacul Caraula și Zaval. Rezervația 
naturală Zaval ocupă cea mai mare suprafață (351,3 ha), urmată  de aria mixtă 
Ciuperceni-Desa (200 ha).  

 

În plus în județul Dolj există:  

• trei arii naturale protejate de interes internațional: ROSPA0010 Bistreț, 
POSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre și 

• 10 arii naturale protejate de interes comunitar, din care:  

o 4 sunt situri de importanță comunitară (declarate pentru protecția a 36 
de habitate: ROSCI0039 Ciuperceni Desa, POSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSCI0202 Silvostepa Olteniei și ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – 
Maglavit) și  

o 6 sunt arii speciale de protecție avifaunistică (ROSPA0010 Bistreț, 
ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, ROSPA0023 Confluența Jiu-
Dunăre, ROSPA0074 Maglavit, ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni și  
ROSPA0137 Pădurea Radomir). 

Aceste situri acoperă o suprafață totală de 196.787 ha. Situl interjudețean ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ocupă cea mai mare suprafață (71.452 ha) și a fost declarat pentru 
protecția a 18 habitate. Următoarele situri ca și suprafață sunt RO SCI0039 Ciuperceni-
Desa (39.765 ha), cu 13 habitate și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre (29.206 
ha), declarat pentru protecția a 34 de specii de păsări. 
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Figura 3-4: Harta siturilor Natura 2000, județ DOLJ  
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3.1.8 Riscuri naturale 

Inundații 

Conform informațiilor prezentate în Planul de management al riscului la inundații pentru 
Bazinul Hidrografic Jiu la nivelul județului Dolj cele mai importante inundații, de când 
se monitorizează date, s-au produs în anii 1961, 1965, 1966, 1969, 1970, 1972, 1975, 
1978, 1989, 1991, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006. 

 

De asemenea, fenomene extreme, 
conform Raportul privind Starea 
Mediului in județul Dolj din 20161, 
s-au produs și în anii 2013 și 2014 

 

 

 

Foto: în primăvara lui 2006, 
comuna Rast a fost înghițită de 
Dunărea revărsată.  

 

Datorită efectului cumulat al precipitațiilor înregistrate în anul 2014, s-au produs 
creșteri semnificative de niveluri şi debite pe cursurile de apă : Jiu, Desnăţui, Raznic, 
Mereţel, Terpeziţa, Teslui, Bulzeşti, dar şi scurgeri de pe versanţi şi băltiri.  Au fost 
afectate 33 de localităţii, din care cele mai multe situate în zona Craiova (5 evenimente) 
şi Calafat (1 eveniment). 

De asemenea, în figura de mai jos, sunt reprezentate, la nivel național, numărul de 
inundații produse in intervalul 1969-2008, conform informațiilor prezentate de 
Autoritatea Naționala „Apele Romane” in Planul național de amenajare a bazinelor 
hidrografice  din Romania (sinteza). 

Figura 3-5: Numărul de inundații produse in intervalul 1969-2008 

 
1 http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/rapoarte-anuale1/ 
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Sursa: ANAR – Plan național de amenajare a bazinelor hidrografice din Romania (sinteza) 

Din aceasta figură, se observă că in județul Dolj exista o singura localitate, din zona 
Craiova, în care s-au înregistrat inundații cuprinse in intervalul 6 si 9, in restul județului, 
aproximativ 90 % din suprafața acestuia)  fiind înregistrate fiind înregistrate un număr 
de inundații cuprins in intervalul 1-5. 

 
Alunecări de teren 

Conform normativului G.T.006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului, 
funcție de potențialul de producere a alunecărilor de teren, în arealul certat se regăsesc 
3 zone diferite: 

• partea de nord a județului Dolj (zona Craiova) este caracterizată cu potențial 
ridicat și probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren, 

• centrul județului (zona Cerat) este caracterizată cu potențial scăzut și 
probabilitate redusă de producere a alunecărilor de teren, 

• sudul județului (zonele Bechet și Calafat) este caracterizată cu potențial scăzut 
și probabilitate practic zero de producere a alunecărilor de teren. 

 

Zona studiată 
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Figura 3-6: 
Zonarea 
teritoriului 
României 
funcție de 
potențialul 
producerii 
alunecărilor de 
teren  

 

 
 
 
 
Sursa : 
Normativ 
G.T.006 – 97, 
ISPIF 

 
 
Informațiile de mai sus sunt confirmate și de datele prezentate de APM Dolj în Raportul 
privind Starea Mediului conform căruia în județul Dolj au fost semnalate zone cu risc la 
alunecări de teren în localități din zona Craiova cum ar fi : Breasta și Bucovăț. 

În anul 2014 s-au produs alunecări de teren în Comuna Ghercești, alunecări de teren 
în urma cărora au fost dislocate tuburile de scurgere a apelor pluviale de pe versanți, 
existând riscul de surpare a asfaltului aferent drumului DJ 643F, în data de 22.04.2014. 

În comuna Coțofenii din Dos au fost de asemenea  identificate zone afectate de 
alunecări de teren. De asemenea, defrișările și ploile abundente au mărit incidența 
alunecărilor de teren în județul Dolj, în special în zonele cu soluri preponderent 
argiloase.  
 
 
Cutremure 

În figurile de mai jos este evidențiate hărțile de hazard seismic, care indică probabilitate 
de apariție a unui cutremur (sau depășire a unui parametru caracteristic precum 
accelerație sau intensitate) într-o anumita zonă și perioadă de timp. 

Zona studiată 
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Figura 3-7: Zonarea 
valorilor de vârf ale 
accelerației terenului pentru 
proiectare cu interval mediu 
de revenire de 225 ani si 
probabilitate de depășire de 
20% in 50 de ani  

 

 

Sursa: Institutul Național de 
Cercetare Dezvoltare pentru 
fizica Pământului (www.infp.ro) 

 

După cum se poate observă din figura de mai sus, în partea de vest a județului Dolj 
valoarea accelerației terenului este de 0,15 g în timp ce în partea de est această valoare 
este mai mare de 0.20 g.  

 

Figura 3-8: 
Harta de 
hazard seismic 
calitativ, 
pentru 
perioada de 
revenire 1000 
ani 

 

Sursa: Institutul 
Național de 
Cercetare 
Dezvoltare 
pentru fizica 
Pământului 
(www.infp.ro) 

Din figura de mai sus se observă că hazardul seismic pentru perioada de revenire 
1000 ani este mediu pentru județul Dolj 

 
 

3.1.9 Utilizarea terenurilor 

Suprafața județului Dolj, respectiv 741.401 ha, ceea ce reprezintă 3,1% din suprafața 
totală a României. Dintre acestea, 618.668 ha (83,4% din total) se aflau în proprietate 
privată, iar 122.733 (16,6%) în proprietate publica .  

Zona studiată 

Zona studiată 
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În ceea ce privește modul de utilizare a terenurilor, 78,9% din teritoriul județean este 
reprezentat de suprafețe cu destinație agricolă, iar 21,1% de suprafețe non-agricole.  

  

Figura 3-9:Suprafețe cu non agricole Figura 3-10: Suprafețe cu destinație 
agricolă 

 

Cea mai mare problemă de la nivel județean, din perspectiva fondului funciar, continuă 
să o reprezinte ponderea foarte redusă a suprafețelor împădurite (11,5% din suprafața 
totală), mult sub media națională (28,3%) și regională (29,5%), ceea ce accentuează 
riscul de schimbări climatice și de deșertificare, mai ales în partea de sud a județului.  

 

3.1.10 Transportul 

Rețeaua de drumuri 

Conform INS TEMPO_TRN139A Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, 
tipuri de acoperământ, din județul Dolj este: 

 
Tabel 3-3: Lungimea drumurilor publice 

Categorii de drumuri 
publice 

Tipuri de acoperământ Kilometri 

Total Total 2438 
- Modernizate 878 
- Cu imbracaminti ușoare rutiere 667 
- Pietruite 592 
- De pământ 301 
Naționale Total 479 
- Modernizate 455 
- Cu imbracaminti ușoare rutiere 24 
- Județene Total 1096 
- Modernizate 292 
- Cu imbracaminti ușoare rutiere 627 
- Pietruite 162 
- De pământ 15 
- Comunale Total 863 
- Modernizate 131 

Paduri si alta 
vegetatie 
forestiera

55%

Ocupata cu ape, 
balti
13%

Ocupata cu 
constructii

19%

Cai de 
comunicatii si cai 

ferate
9%

Terenuri 
degradate si 
neproductive

4%

Arabila
83%

Pasuni
12%

Finete
1%

Vii si pepiniere 
viticole

3%

Livezi si pepiniere 
pomicole

1%
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Categorii de drumuri 
publice 

Tipuri de acoperământ Kilometri 

- Cu imbracaminti ușoare rutiere 16 
- Pietruite 430 
- De pământ 286 

 
Figura 3-11: Rețeaua de drumuri naționale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețeaua de cale ferată 

Lungimea cailor ferate in exploatare, pe categorii de linii de cale ferata, pentru județul 
Dolj  conform TEMPO_TRN143A, este prezentată în tabelul de mai jos. 

 
Tabel 3-4: Lungimea căilor ferate în exploatare 

Categorii de linii de cale ferata Kilometri 
Total 227 
Electrificata 84 
Linii normale 227 
Linii normale cu o cale 146 
Linii normale cu 2 cai 81 

 
 
Aeroporturi 

Județul Dolj este deservit de Aeroportul Internațional Craiova, situat în partea de 
est a orașului Craiova, pe DN65 care leagă Craiova de Pitești.  
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3.1.11 Telecomunicațiile 

Infrastructura de telecomunicații din județul Dolj s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii 
ani, pe fondul investițiilor private realizate de operatorii din domeniu.  

În domeniul telefoniei mobile, gradul de acoperire al județului cu servicii de voce și de 
date 3G este de 100%, în timp ce servicii 4G sunt oferite doar în municipiul Craiova și 
în jurul acesteia (pe o distanță de maxim 20 km). Dacă în orașe calitatea acoperirii este 
excelentă, aceasta scade pe măsura depărtării de acestea. Telefonia fixă a înregistrat 
un declin semnificativ în ultimii ani, o dată cu expansiunea celei mobile.  

Conform Strategiei Naționale de Broadband, județul Dolj se încadrează în categoria 
județelor cu o pondere ridicată a populației care acces la internet în bandă largă (peste 
60%), împreună cu județe mai dezvoltate din România, precum Brașov, Constanța, 
Timiș, Sibiu etc.  

Totuși, la nivelul județului există încă o serie de localități rurale cu acces deficitar la 
internetul în bandă largă, ca urmare a faptului că numărul mic de clienți de la nivelul 
acestora a făcut atractivă realizarea de investiții private. Acestea sunt însă cuprinse în 
proiectul RO-NET finanțat cu fonduri europene și vor beneficia, în curând, de 
infrastructură broadband modernă. Localitățile vizate de aceste investiții sunt: Urzicuța, 
Cleanov, Salcia, Ciutura, Vârvor, Izvoare, Carpen, Pleșoi, Catanele Noi, Seaca de 
Pădure, Ciocănești, Călugărei, Brabova, Urzica Mare, Criva, Rasnicu Oghian, Căciulatu, 
Vârvoru de Jos, Mârza, Răchita de Jos, Mărăcinele, Dobromira, Urdinița, Gogoșu, Gabru, 
Cornița, Domnu Tudor, Foișor, Târnava, Răchita de Sus, Pisculeț.  

 

 

 
3.1.12 Energia 

 
Infrastructura de transport a energiei electrice de la nivelul județului Dolj este 
administrată de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. și cuprinde următoarele facilități 
principale:  

• LEA 400 kV Țânțăreni-Kozlodui – care asigură exportul de energie electrică în 
Bulgaria;  

• LEA 400 kV Slatina-Porțile de Fier;  
• LEA 220 kV Calafat-Cetate-Porțile de Fier;  
• LEA 220 kV Ișalnița-Grădiște;  
• LEA 220 kV Ișalnița-Craiova Nord-Slatina;  
• LEA 220 kV Craiova Nord-Turnu Măgurele;  
• LEA 220 kV Craiova Nord-Sărdănești;  
• Stații de transformare 220/110 kV: Calafat, Cetate, Craiova Nord, Ișalnița.  

Infrastructura de distribuție a energiei electrice este administrată de către compania 
privată CEZ. Rețeaua a fost modernizată continuu în ultimii ani, dar rămâne, în 
proporție de peste 80%, uzată și insuficientă.  

În ceea ce privește sistemele centralizate de termoficare din județ, unul singur mai 
este în funcțiune în prezent, respectiv cel din municipiul Craiova, cel din Calafat fiind 
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abandonat în anul 2010, iar cele din restul orașelor din județ anterior acestui moment. 
Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Craiova este administrat de S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L., companie aflată în subordinea municipalității, și cuprinde 
următoarele elemente:  

• 16 centrale termice de zonă;  
• 36 de centrale termice de bloc;  
• 106 puncte termice alimentate de CET II;  
• 480 km de rețea secundară de distribuție a energiei termice.  

După anul 2007, s-a trecut la transformarea centralelor termice în puncte termice 
automatizate, dotate cu sisteme SCADA, 30% dintre acestea trecând printr-un astfel 
de proces. Centralele termice din municipiu funcționează pe bază de gaze naturale.  

În perioada 2007-2014, numărul de apartamente branșate la sistemul centralizat de 
termoficare din municipiul Craiova a scăzut cu 7%, până la 62.700, însă acesta continuă 
să reprezinte singura sursă de încălzire și apă caldă peste 165.000 de locuitori (peste 
jumătate din total). În comparație cu alte municipii mari din țară (de ex. Cluj-Napoca), 
unde majoritatea apartamentelor s-au debranșat de la sistemul de  termoficare pentru 
a se dota cu centrale termice proprii pe bază de gaze naturale, municipiul Craiova nu 
s-a confruntat cu un val de debranșări de la rețea. 

 
 

3.2 Situația socio-economică  

În perioada analizată (2014 – 2018), principalii indicatori macro-economici au 
înregistrat următoarea evoluție: 
 
 
Tabel 3-5: Evoluția indicatorilor macro-economici 

Indicator UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Rata inflației la lei % 1,07 0,59 1,55 1,34 4,63 
Curs de schimb leu/euro lei/1 euro 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor la nivel national ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
 

După cum se poate observa, după o perioadă în care inflația a fost în scădere, ajungând 
în 2015 la 0,59%, aceasta a început să crească, ajungând , în 2018, la 4,63%. La 
aceasta a contribuit și creșterea cursului valutar, de la 4,4446 lei pentru un euro în 
2014, la 4,6535 lei/euro in 2018. 

Economia României, per ansamblu a cunoscut o creștere importantă, cu un ritm de 
creștere susținut, după cum se poate vedea în tabelul următor. Regiunea Sud-Vest 
Oltenia înregistrează o creștere mai rapidă decât cea la nivel național, iar județul Dolj 
înregistrează o creștere mai mare decât cea regională (excepție anul 2016). De altfel, 
județul Dolj ocupă locul 1 pe regiune în ceea ce privește creșterea PIB în termeni reali. 
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Tabel 3-6: Creștere reală PIB, județ DOLJ 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Romania  % 2,8% 3,8% 4,8% 6,9% 4,5% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 1,6% 4,8% 3,0% 11,1% 5,9% 
Județ Dolj % 2,3% 5,3% 2,4% 16,2% 10,1% 

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
 

În cifre absolute, produsul intern brut al României, al regiunii Sud-vest Oltenia și al 
județului Dolj arată astfel: 

 

Tabel 3-7: Evoluția PIB, prețuri curente 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Romania  mil lei 666637 712832 761474 858660 949597 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

mil lei 50837 53546 55142 65672 73608 

Județ Dolj mil lei 17582 17684 18999 22492 26216 
Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
 

În 2014 PIB al județului Dolj reprezenta 2,64% din PIB național și 34,58% din PIB 
regional. Aportul  județului Dolj a crescut, astfel  încât în 2018 el reprezintă  2,76% din 
PIB național, respectiv  35,62% din  PIB regional. Județul Dolj este al doilea cel mai 
dezvoltat județ din regiune, după județul Gorj, având și al doilea cel mai mare 
PIB/capita din regiune. 

 

Tabel 3-8: Evoluția PIB per capita 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Romania  euro/capita 7549 8091 8671 9573 10417 

Regiunea Sud Vest Oltenia euro/capita 5650 6007 6169 7328 8159 
Județ Dolj euro/capita 6101 6149 6628 7777 8978 

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
 
 

Cu toate acestea, județul Dolj înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului pe 
regiune, mult mai mare decât media regională și media pe țară: 

Tabel 3-9: Evoluția ratei șomajului 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Romania  % 5,3% 5,0% 4,8% 4,0% 3,5% 

Regiunea Sud Vest Oltenia % 8,2% 8,2% 8,3% 7,3% 6,1% 
Județ Dolj % 9,4% 9,5% 9,8% 8,7% 7,5% 

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
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După cum se poate observa, rata șomajului prezintă o tendință de descreștere, care 
urmează tendința generală regională și națională. 

În ceea ce privește salariul mediu net lunar, acesta, deși a cunoscut o creștere 
constantă și în linie cu creșterea la nivel național, se menține la un nivel sub media 
națională. Cu toate acestea, este mai mare decât media regională, fiind întrecut, în 
regiune, numai de județul Gorj. 

 

Tabel 3-10: Câștigul salarial mediu net lunar 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Romania  lei/luna 1697 1859 2046 2338 2655 
Regiunea Sud Vest Oltenia lei/luna 1538 1622 1752 2034 2340 
Județ Dolj lei/luna 1541 1672 1824 2128 2443 

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
 
 
Dinamica creșterii salariului mediu net lunar este prezentată mai jos: 
 
 
 
 
Tabel 3-11: Creșterea reală a câștigului salarial mediu net lunar 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 
Romania % 7,5% 9,5% 10,1% 14,3% 13,6% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 7,3% 5,5% 8,0% 16,1% 13,6% 
Județ Dolj % 5,2% 8,5% 9,1% 16,7% 14,8% 

Sursa: prelucrările Consultantului pe baza publicațiilor în profil teritorial ale Comisiei Naționale 
de Prognoză (http://cnp.ro/ro/prognoze) 
 
După cum se observă, creșterea salariului mediu net lunar în județul Dolj a depășit 
ritmul de creștere regional și cel național. Cu toate acestea, nivelul efectiv al salariului 
net lunar a rămas mai scăzut decât media națională. 

 

 

Veniturile populației 

În vederea identificării puterii de cumpărare a populației din regiunea Sud Vest Oltenia, 
respectiv județul Dolj a fost analizat venitului mediu pe gospodărie pe perioada de 
analiză  2014 - 2018. 

Trebuie menționat că Institutul Naţional de Statistică furnizează informații despre 
veniturile şi cheltuielile populației numai la nivel regional. Acestea sunt sintetizate în 
tabelul următor: 
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Tabel 3-12: Veniturile și cheltuielile populației 

Indicator 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

Veniturile 
populației - 
venitul brut pe 
gospodărie 
medie 
(lei/luna) 

Nivel national 2.500,72 2.686,77 2.944,60 3.391,70 4.251,30 

Regiunea Sud 
Vest Oltenia 

2.285,38 2.448,02 2.631,90 2.994,80 3.637,8 

Venitul brut pe gospodărie –  
Decila 1 (lei/luna) 

1.295,50 1.279,00 1.394,30 1.559,00 1.620,90 

Ponderea venitului net in total 
venituri 

77,40% 78,10% 78,60% 77,90% 69,80% 

Creșterea reala a venitului brut, 
fata de anul anterior 

 
8,10% 11,30% 15,18% 25,30% 

Sursa: INS publicațiile 
Coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania_veniturile_si_consumul_populatiei, anii 2014, 
2015, 2016, 2017 și 2018 

 

Veniturile disponibile (după scăderea impozitelor, contribuțiilor  si taxelor) au 
reprezentat 77,40% din totalul veniturilor în 2014. Ponderea acestora a crescut prin 
diminuarea contribuțiilor sociale, ajungând astfel să reprezinte 78,6% din totalul 
veniturilor brute, in 2016, scăzând iar la 77,90% în 2017 și la 69,8% in 2018. 

Veniturile gospodăriilor populației au înregistrat o creștere și în termeni reali: veniturile 
reale au crescut in 2015 cu 8,1% față de 2014, în 2016 cu 11,3% față de 2015 și în 
2017 cu 15,18% față de 2016. 

Veniturile gospodăriilor din regiunea Sud Vest Oltenia sunt mai mici cu 8% în 2013 și 
cu aproximativ 12% în 2017, respectiv 15% în 2018, adâncindu-se discrepanța față de 
regiunile dezvoltate ale tarii. 

Deoarece Institutul Național de Statistică nu furnizează informații privitoare la veniturile 
gospodăriilor populației la nivel județean, acestea se determină cu ajutorul unui 
coeficient de corecție calculat de către Consultant pe baza evoluției câștigului salarial 
net și a produsului intern brut. 
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4 SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 

4.1 Surse de date utilizate și metodologia de analiză  
4.1.1 Surse de date  

Principalele surse de date și informații în ceea ce privește generarea și gestionarea 
deșeurilor municipale în județul Dolj au fost următoarele: 

• Prelucrările statistice efectuate de Agenția pentru Protecția Mediului Dolj (APM 
Dolj) în perioada 2014-2018, respectiv: 

o Chestionare MUN – date furnizate de operatorii economici de salubritate; 

o Chestionare TRAT – date furnizate de deținătorii instalațiilor de tratare a 
deșeurilor; 

o Chestionare COL/TRAT – date furnizate de operatorii economici 
colectori/valorificatori de deșeuri; 

• Operatorii de salubrizare din județul Dolj, pe baza chestionarelor transmise de 
consultant, au furnizat informații privind cantitățile de deşeuri municipale 
colectate precum şi, unde a fost cazul, gestionarea acestora în anul 2018 și 
începutul anului 2019; 

• Consiliul Județean Dolj/Autorităţile Publice locale,  pe baza chestionarelor 
transmise de consultant, au furnizat informații privind infrastructura existentă 
pentru gestionarea deşeurilor municipale inclusiv informații privind 
taxele/tarifele practicate şi gradul de colectare a acestora la nivelul anului 2018; 

• Informații furnizate de reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ (ADI ECODOLJ) în ceea ce privește 
cantitățile de deșeuri generate și colectate în prima jumătate a anului 2019 de 
către noul operator de salubrizare; 

• Contractele de salubrizare transmite de unitățile administrativ teritoriale din 
județ 

• EUROSTAT şi Institutul Naţional de Statistică; 

• Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, 2014-2025 (PNGD); 

• Vizitarea amplasamentelor instalațiilor de deşeuri existente precum şi a 
punctelor de colectare din localitățile urbane; 

• Discuții cu actorii implicați în gestionarea deşeurilor în perioada de pregătire a 
PJGD. 
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4.1.2 Metodologie 

Informațiile privind deșeurile municipale sunt structurate astfel: 

• Prezentarea evoluției cantității de deșeuri municipale generate în județul Dolj în 
perioada 2014-2018 (secțiunea 4.2.1); 

• Compoziția deșeurilor municipale și evoluția acesteia în perioada 2014-2018 
(secțiunea 4.2.3); 

• Infrastructura existentă pentru gestionarea deșeurilor municipale la nivelul 
anului 2019 (secțiunea 4.2.4 și 4.2.5); 

• Gestionarea deșeurilor municipale în perioada 2014-2018 având în vedere pe 
de o parte cantitățile de deșeuri raportate a fi generate și colectate iar pe de 
altă parte cantitățile de deșeuri tratate în instalațiile de deșeuri existente în 
județul Dolj (date prezentate în secțiunea 4.2.5). 

 

În prima parte a secțiunii 4.2.1 sunt prezentate cantitățile de deșeurile municipale 
generate și colectate la nivelul județului Dolj conform datelor furnizate de APM (pe baza 
chestionarelor statistice MUN completate de către operatorii de salubrizare din județ) 
în perioada 2014-2018.  

Datele furnizate de APM privind deșeurile municipale colectate au fost analizate la nivel 
de UAT sau de zone deservite de către operatorii de salubrizare și pe tip deșeuri 
municipale colectate (deșeuri menajere, similare, piețe, parcuri și grădini și piețe). Din 
această analiză au rezultat unele deficiențe atât în ceea ce privește raportarea datelor 
cât și în ceea ce privește indicatorii de generare a deșeurilor.  

De asemenea, din analiza datelor furnizate de colectori/valorificatori în chestionarele 
COL/TRAT pentru perioada 2014-2018, a rezultat că o cantitate de deșeuri reciclabile 
a fost preluată direct de la persoanele fizice.  

Astfel, plecând de la inconsistențele din datele furnizate de operatorii de salubrizare în 
chestionarele statistice pentru anii 2014-2018 în ceea ce privește deșeurile municipale 
colectate și a propunerilor pentru corectarea acestora s-a estimat cantitatea de deșeuri 
municipale generată în județul Dolj în anul 2018. 

 

În figura de mai jos este evidențiată metodologia pentru estimarea deșeurilor 
municipale generate în anul 2018 în județul Dolj. 
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Informații privind gestionarea deșeurilor municipale au fost furnizate de APM Dolj, pe 
baza chestionarelor TRAT completate de deținătorii instalațiilor de tratare a deșeurilor 
în conformitate cu prevederile legale. Informațiile prezentate în chestionarele TRAT au 
fost verificate în raport cu informațiile prezentate in chestionarele statistice MUN.  
 

4.2 Deșeuri municipale  
În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, 
evaluarea și revizuirea Planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a Planului de 
gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București, în această secțiune sunt prezentate 
informații privind: 

• Cantități de deșeuri municipale generate, 

• Structura deșeurilor municipale, 

• Compoziția deșeurilor municipale, 

• Indicii de generare a deșeurilor municipale. 

 
4.2.1 Generarea deșeurilor municipale 

 
Cantități de deșeuri municipale generate 

Deșeurile municipale generate în județul Dolj în perioada 2014-2018 au fost 
determinate pe baza următoarelor date: 

• Cantitățile de deșeuri municipale colectate și raportate de către operatorii de 
salubrizare în chestionarele statistice MUN transmise APM Dolj. Cantitățile de 
deșeuri raportate pentru anii 2016-2018 sunt exclusiv bazate pe măsurători 
(depozitul de deșeuri Mofleni fiind dotat cu sistem de cântărire) în timp ce în 
perioada 2014-2015 cantitățile de deșeuri eliminate la depozitele de deșeuri 

Deșeuri municipale 
generate  

2014-2018 
(date APM pe baza ches. MUN) 

 
Deșeuri municipale 
generate conform 

estimări, 

2018 

Deșeuri reciclabile preluate de 
la persoane fizice (media 

anuală din anii 2014-2017) 

Estimare cantitate de deșeuri menajere 
generate și neraportate/necolectate in 
mediu rural  

Deșeuri reciclabile 
colectori deșeuri 

ambalaje 
2014-2017 

(date APM pe baza chestionare 
COL-TRAT)  
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neconforme de la Filiași și Segarcea ( reprezentând cca 12%  din totalul 
deșeurilor depozitate) sunt determinate pe baza de estimări; 

• Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de către alți operatori direct de la 
populație, care se presupune că este transportată direct la reciclatori (datorită 
modului de colectare gradul de impurificare este extrem de redus). Aceste 
cantități se regăsesc în chestionarele COL/TRAT – date furnizate de operatorii 
economici colectori/valorificatori de deșeuri; 

• Cantitățile de deșeuri municipale generate și necolectate. La nivelul anului 2018 
doar 9% din localitățile rurale și 83% din localitățile urbane erau deservite de 
servicii de salubrizare. În mediul urban, toate localitățile au contract cu operatori 
de salubrizare însă în cazul orașelor Băilești, Segarcea și Calafat cantitățile 
colectate raportate sunt extrem de mici de unde a rezultat că o parte din 
generatori nu sunt deserviți de serviciul de salubrizare. În mediul rural, în anul 
2018 doar 18 UAT-uri erau deservite de serviciul de salubrizare. Prin urmare, 
cantitatea de deșeuri generată și necolectată a fost determinată pe baza 
indicatorilor de generare respectiv 0.4 kg/loc/an în mediul rural, 0.7 kg/loc/an 
în Craiova și 0.55 kg/loc/an pentru restul localităților din mediul urban ( a se 
vedea secțiunea privind indicii de generare deșeuri municipale). 

Este important de subliniat că date cu un nivel ridicat de încredere sunt furnizate de 
către noul operator de colectare și transport delegat de către ADI pentru întreg județul 
mai puțin Municipiul Craiova. Având în vedere că noul operator a început prestarea 
serviciilor în Ianuarie 2019 nu există date disponibile la nivelul unui an calendaristic. 
Însă,  la estimarea indicilor de generare utilizați pentru determinarea cantității de 
deșeuri generate în județul Dolj s-au avut în vedere inclusiv cantitățile de deșeuri 
raportate de către noul operator și centralizate/monitorizate de către ADI ECODOLJ. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția cantităților de deșeuri generate în județul 
Dolj în perioada de analiză. 

 
Tabel 4-1: Cantități de deșeuri municipale generate în perioada 2014-2018 

 Categorii de deșeuri 
municipale 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Deșeuri menajere si 
similare colectate in 
amestec, din care: 

88.050 91.356 91.410 92.915 95.972 

1.1 Deșeuri menajere 
colectate în amestec 

67.255 58.665 69.850 71.030 73.666 

1.2 Deșeuri similare 
colectate in amestec 

20.795 32.692 21.560 21.886 22.306 

2. Deșeuri menajere si 
similare colectate 
separat, din care 

484 288 117 333 936 

2.1 Deșeuri menajere 
colectate separat 

351 145 75 237 817 
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 Categorii de deșeuri 
municipale 

2014 2015 2016 2017 2018 

2.2 Deșeuri similare 
colectate separat 

133 143 41 96 119 

3 Deșeuri din grădini și 
parcuri 

411 177 132 457 302 

4. Deșeuri din piețe 69 125 24 0 0 

5. Deșeuri stradale 6122 5023 4231 3740 3720 

6=1+
2+3+
4+5 

TOTAL deșeuri 
municipale 
colectate și 
raportate (conf. 
chestionare MUN) 

95.137 96.969 95.914 97.445 100.930 

7 Deșeuri reciclabile 
colectate de către 
alți operatori direct 
de la populație 
(conf. chestionare 
COL/TRAT) 

  2.230 2.191 2.191 

8 Deșeuri menajere 
generate si 
necolectate 
(conform estimări) 

56.452 56.422 55.095 53.144 51.619 

9=6+
7+8 

TOTAL deșeuri 
municipale 
generate 

153804 155371 153239 152780 154740 

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

Din analiza datelor a rezultat că în anul 2018, din întreaga cantitate de deșeuri 
municipale colectată și raportată de către operatorii de salubrizare în chestionarele 
statistice MUN doar 1% (respectiv 936 tone) a fost colectată separat și transportată 
direct la reciclatori în vederea valorificării. Restul deșeurilor au fost eliminate la 
depozitul de deșeuri conform de la Mofleni. 

 
Populație conectată la serviciile de salubrizare 

Având în vedere concluziile de la punctul anterior și anume faptul că în unele localități 
serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale nu este asigurat la nivelul 
întregii unității administrativ teritoriale, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 
s-a determinat pe baza indicatorilor de generare a deșeurilor menajere și a cantităților 
de deșeuri raportate a fi colectate (conform datelor prezentate în tabelul 4-1). 
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Tabel 4-2 : Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Dolj, % 

Grad de acoperire cu servicii 
de salubrizare 

2014 2015 2016 2017 2018 

Urban 78 78 78 82 83 

Rural 10 9 10 8 9 

Total 45 44 45 46 48 
Sursa : calculat pe baza cantități de deșeuri colectate ( tabel 4-1) și indicii de generare deșeuri 
municipale (tabel 4-4) 

 

Figura 4-1 : 
Gradul de 
acoperire cu 
servicii de 
salubrizare în 
județul Dolj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
În mediul urban, toate localitățile au contract cu operatori de salubrizare însă în cazul 
orașelor Băilești, Segarcea și Calafat cantitățile colectate raportate sunt extrem de mici 
de unde a rezultat că o parte din populație nu este deservită de serviciul de salubrizare. 

În mediul rural, în anul 2018 doar 18 UAT-uri erau deservite de serviciul de salubrizare 
respectiv comunele Cetate, Podari, Carcea, Pielești, Brădești, Almăj, Bucovăț, 
Ghercești, Ișalnița, Malu Mare, Vârforu de Jos, Șimnicu de Sus și Țuglui. 

Începând cu anul 2019, serviciului de salubrizare este asigurat de către noul operator 
de colectare și transport delegat de către ADI ECODOLJ la nivelul întregului județ. Prin 
urmare, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în anul 2019 este de 100%. 

 
 
 
 
 
Indicii de generare a deșeurilor municipale 
 
Indicii de generare a deșeurilor generate, exprimați în kg/loc*an, reprezintă un 
parametru important atât pentru verificarea plauzibilității datelor, cât și pentru calculul 
prognozei de generare. Indicii s-au calculat pe baza cantităților de deșeuri municipale 
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raportate a fi colectate și a populației. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 
următoare. 

 

Tabel 4-3: Cantități de deșeuri menajere generate și colectate în perioada 2014-2018 
pe medii de rezidență 

Categorii de deșeuri 
menajere 

Tone/an 

2014 2015 2016 2017 2018 

Deșeuri menajere 
colectate în 
amestec în mediul 
urban 

63.057 54.576 65.807 67.755 69.712 

Deșeuri menajere 
colectate separat în 
mediul urban 

351 145 75 237 817 

Deșeuri menajere 
colectate în 
amestec în mediul 
rural 

4.198 4.089 4.043 3.275 3.954 

Deșeuri menajere 
colectate separat în 
mediul rural 

0 0 0 0 0 

TOTAL deșeuri 
menajere 

67.606 58.810 69.925 71.267 74.483 

Sursa: pe baza cantităților de deșeuri colectate și raportate în chestionarele MUN 

Din tabelul 4-2 se observă o tendință crescătoare a evoluției cantităților de deșeuri 
menajere generate și colectate în perioada de analiză. Această creștere se datorează 
creșterii cantității de deșeuri menajere colectate din Municipiului Craiova. 

Indicii de generare au fost calculați pentru cantitățile de deșeuri municipale și menajere 
colectate. Astfel, pe baza acestor rezultate se estimează indicii de generare deșeuri 
menajere reprezentativi pentru întreg județul cu ajutorul cărora se determină de 
asemenea și cantitatea de deșeuri generată și necolectată. 

 

Tabel 4-4: Indici de generare a deșeurilor municipale și menajere 

Indice generare deșeuri 
municipale și menajere 

kg/locuitor x an 

2014 2015 2016 2017 2018 

Deșeuri municipale – 
EU-281) 

478 480 486 486 n.d 

Deșeuri municipale – 
nivel național1) 

249 247 261 272 n.d 
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Deșeuri municipale – 
total județ DOLJ2) 

236 240 239 240 245 

Deșeuri menajere din 
mediul urban, kg/loc x an 

195 211 201 210 218 

Deșeuri menajere din 
mediul rural, kg/loc x an 

121 104 84 76 80 

Sursa: 1) Eurostat, 2) calculat pe baza cantități deșeuri generate ( tabel 4-3) și evoluția 
populației ( cf secțiune 3.1.2) 
 
 

Figura 4-2: Evoluție 
indici de generare 
deșeuri municipale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din graficul de mai jos se observă că indicatorul pentru judeţul Dolj este similar cu cel 
la nivel național, ambii fiind însă la jumătatea mediei europene. După cum este 
menționat şi în PNGD o explicație poate fi pe lângă un consum mai mic inclusiv 
o subestimare a cantităților de deşeuri municipale raportate a fi generate 

 

Indice de generare deșeuri 
menajere 

2014 2015 2016 2017 2018 

NIVEL NAȚIONAL (conform PNGD) 

Indice de generare deșeuri 
menajere – URBAN, 
kg/loc*zi 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 

Indice de generare deșeuri 
menajere – RURAL, 
kg/loc*zi 

0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 

JUDEȚUL DOLJ 

MEDIUL URBAN 

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017

kg
/

lo
c 

x 
an

An

Evoluția indici de generare deșeuri municipale

Deșeuri municipale – EU-
281)

Deșeuri municiaple – nivel 
național1)

Deșeuri municipale – total 
județ DOLJ2)



  

                     
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Pa
gi

na
 4

7  

Indice de generare deșeuri 
menajere 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cantități de deșeuri 
menajere colectate în 
amestec și separat, tone 

65.800 70.854 66.927 68.896 71.408 

Populați deservită de 
servicii de salubrizare, 
număr persoane 

 337.643   335.558   332.687   327.302   327.623  

Indice generare deșeuri 
menajere URBAN – 
kg/loc*zi 

0.53 0.58 0.55 0.58 0.60 

Mediul RURAL 

Cantități de deșeuri 
menajere colectate în 
amestec și separat, tone 

4.198 4.089 4.106 3.431 3.954 

Populați deservită de 
servicii de salubrizare, 
număr persoane 

34.746 39.370 48.835 44.906 49.278 

Indice generare deșeuri 
menajere RURAL – 
kg/loc*zi 

0.33 0.28 0.23 0.21 0.22 

Sursa: pentru date la nivel național PNGD , pentru date la nivel județean calculat pe baza 
cantităților de deșeuri raportate a fi colectate și populația deservită 

 

Figura 4-3: Indici de generare deșeuri menajere pe medii de rezidență 

 

Interpretarea datelor 

În mediul urban, se observă: 

• o creștere cu aproape 13% a indicatorului de generare a deșeurilor menajere în 
anul 2018 față de anul 2014, 
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• indicatorul de generare în anul 2018 este similar cu media la nivel național (0.60 
kg/loc x zi în mediul urban din județul Dolj față de 0.66 kg/loc x zi media 
națională), 

• evoluția cantității de deșeuri menajere colectate din mediul urban are o tendință 
crescătoare similar cu evoluția populației și a veniturilor populației. 

Din analiza datelor la nivelul fiecărei localități din mediul urban și a discuțiilor 
purtate cu reprezentanții ADI ECODOLJ a rezultat un indicator mediu de 
generare deșeuri menajere în mediul urban de 0.70 kg/loc * zi în Municipiul 
Craiova și de 0.55 kg/loc * zi în restul localităților din mediul urban. 

 

În mediul rural, se observă:  

• o scădere cu aproape 40% a indicatorului de generare a deșeurilor menajere în 
anul 2018 față de anul 2014; 

• indicatorul de generare în anul 2018 este cu mult mai mic în comparație cu 
media la nivel național ( 0.22 kg/loc x zi în mediul rural din județul Dolj față de 
0.30 kg/loc x zi media națională), 

• cantitatea de deșeuri menajere colectate scade în timp ce populația deservită 
cu servicii de salubrizare crește; 

• cantitatea de deșeuri menajere colectate scade în timp evoluția veniturilor 
populației din județul Dolj în perioada analizată ( a se vedea tabelul 3-2) are o 
tendință crescătoare. 

Având în vedere toate aceste aspecte se poate trage concluzia că scăderea indicelui de 
generare deșeuri din mediul rural poate fi rezultatul infrastructurii precare pentru 
colectarea și transportul deșeurilor și a ipotezei conform căreia o parte din deșeurile 
menajere generate nu au fost colectate.  

În acest sens, au fost analizate cantitățile de deșeuri menajere colectate de către noul 
operator regional de colectare și transport în primele 6 luni ale anului 2019 ( Ianuarie 
– Iunie 2019). Din analiza datelor și a discuțiilor purtate cu reprezentanții ADI 
ECODOLJ a rezultat un indicator mediu de generare deșeuri menajere în 
mediul rural de 0.4 kg/loc * zi.  

În localitățile rural cu un nivel economic ridicat ( în general comunele situate în 
vecinătatea localităților urbane) valoarea indicatorul de generare al deșeurilor menajere 
este mai ridicată ( situată în intervalul 0.5-0.6 kg/loc * zi) în timp ce în restul 
localităților indicatorul de generare are o valoare de cca 0.35 kg/loc * zi.  

 
 

4.2.2 Structura deșeurilor municipale 

În funcție de sursa de generare, deșeurile municipale sunt de mai multe categorii. 
Estimarea cantităților de deșeuri municipale pe categorii este necesară pentru stabilirea 
ipotezelor privind colectarea separată astfel încât să se asigure colectarea unei cantități 
minime de deșeuri necesară pentru atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor. 

Din analiza datelor furnizate de către operatorii de salubrizare prin chestionarele MUN 
pentru perioada 2014-2018 și prezentate în tabelul 4-1 au rezultat următoarele: 
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• Deşeurile menajere sunt colectate împreună cu deşeurile similare și deșeurile 
din piețe prin urmare nu sunt disponibile date distincte (rezultate din 
măsurători)  pentru aceste categorii de deșeuri; 

• Date privind cantitățile de deșeuri din parcuri și grădini nu sunt disponibile decât 
pentru Municipiul Craiova; 

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

Prin urmare, estimarea cantităților de deșeuri municipale pe categorii s-a realizat doar 
pentru anul 2018, în baza datelor furnizate de APM Dolj. 

Tabel 4-5: Estimarea cantității de deșeuri municipale pe categorii, anul 2018 

Categorii de deșeuri 
municipale 

Cantitate           
( tone/an) 

Mod de estimare 

Deșeuri municipale colectate 

Deșeuri menajere 73.562 80% din menajere și similare. 
Având în vedere că deșeurile menajere 
sunt colectate în amestec cu deșeurile 
similare pentru estimarea cantității de 
deșeuri menajere s-au utilizat indicii de 
generare rezultați din analiza prezentată 
în secțiunea anterioară (respectiv 0.4 
kg/loc * zi în mediul urban, 0,7 kg/loc * zi 
in M. Craiova și 0.55 kg/loc * zi în restul 
localităților din urban) și ținând cont de 
gradul cu acoperire cu servicii de 
salubrizare 

Deșeuri similare 18.173 20% din menajere și similare. Pentru 
estimarea cantității de deșeuri similare s-a 
utilizat ipoteza din PNGD conform căreia 
acestea reprezintă 25% din deșeurile 
menajere 

Deșeuri din piețe 2.255 Conform estimărilor din PNGD pentru 
județul Dolj având în vedere că nu există 
date raportate pentru deșeurile din piețe. 
Acestea sunt colectate în amestec cu 
deșeurile menajere și din similare. 

Deșeuri similare din 
coșurile stradale, 
deșeuri abandonate 

3.494 90% din cantitatea raportată de operatori 
ca fiind 20 03 03 

Deșeuri din grădini 
și parcuri 

3.058 Conform estimărilor din PNGD pentru 
județul Dolj având în vedere că nu există 
date raportate pentru deșeurile din parcuri 
și grădini 
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Categorii de deșeuri 
municipale 

Cantitate           
( tone/an) 

Mod de estimare 

Deșeuri de la 
măturatul stradal 

388 10% din cantitatea raportată de operatori 
ca fiind 20 03 03 

Deșeuri municipale care nu intra in sistem 

Deșeuri reciclabile 
predate direct 
reciclatorilor 

2.191 Conform chestionare COL/TRAT 

Deșeuri menajere și 
similare generate și 
necolectate/nerapo
rtate 

51.619 Calculat pe baza indici generare 

TOTAL deșeuri 
municipale 

154.740  

 
În tabelul de mai jos sunt evidențiate cantitățile de deșeuri municipale generate la 
nivelul județului Dolj în anul 2018 conform raportărilor din chestionarele MUN și 
conform estimărilor (prezentate în tabelul 4-5 ) precum și cantitățile estimate în PNGD 
pentru județul Dolj. 

 

Tabel 4-6: Cantități de deșeuri municipale generate în județul Dolj în anul 2018, tone 

Categorie deșeuri Conform raportări Conform estimări Conform PNGD 

tone 

Deșeuri menajere  74.483 73.562         111.827  

Deșeuri similare în 
amestec și separat 

22.425 18.173           27.957  

Deșeuri din piețe 0 2.255 2.255 

Deșeuri din parcuri 
și grădini 

302 3.058 3.058 

Deșeuri stradale 3.720 3.882           10.576  

Deșeuri reciclabile 
colectate de către 
alți operatori direct 
de la populație 

2.191 2.191 0 

Deșeuri generate și 
necolectate 

51.619 51.619 0 

Total deșeuri 
municipale 

154.740 154.740 155.672 
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Din tabelul 4-6 se poate observa că deșeurile municipale estimate a se 
genera în județul Dolj pe baza:  

• raportărilor din chestionarele MUN si COL/TRAT în cazul deșeurilor 
raportate a fi colectate; 

• indicilor de generare în cazul deșeurilor generate și necolectate ; 
• ipotezelor menționate în tabelul 4-5 în ceea ce privește structura 

deșeurilor municipale 

sunt similare cu cantitățile estimate în PNGD. 

 
Tabel 4-7: Fluxul deșeurilor municipale generate și gestionate în județul Dolj în anul 
2018 

 
 
 

4.2.3 Compoziția deșeurilor municipale 

 
Un studiu privind compoziția deșeurilor menajere și similare a fost realizat de către  
operator regional de colectare și transport în cadrul unei campanii organizate în 
perioada 03.06-06.06.2018. Studiul a fost realizat pentru întreg județul cu excepția 
Municipiului Craiova (dat fiind ca la momentul realizării studiului Municipiul Craiova nu 
făcea parte din zona deservită de operator). 

Studiul s-a realizat distinct pentru fiecare localitate din mediul urban atât pentru zona 
de blocuri cât pentru zonele de case și pentru mediul rural. De asemenea studiul s-a 
realizat distinct pentru fiecare categorie de deșeuri respectiv deșeuri în amestec  
(separat pentru deșeuri menajere și deșeuri similare) și deșeuri colectate separat. 

Au fost prelevate probe din toate momentele reprezentative ale fiecărei zile de studiu 
pentru relevanta si consistenta in rezultatele centralizate: dimineața, prânz-amiaza, 
după amiaza.  

Determinarea compoziției deșeurilor a fost realizată pentru următoarele fluxuri de 
deșeuri:  
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• Mediu rural:  
o deșeuri menajere generate in gospodăriile populației, colectate in 

amestec și separat;  
o deșeuri similar menajere colectate in amestec și separat, de la agenții 

economici de pe raza UAT-urilor;  
• Mediu urban (pentru fiecare oraș):  

o deșeuri menajere generate in gospodăriile populației, colectate in 
amestec și separat;  

o deșeuri similar menajere colectate in amestec și separat de la agenții 
economici;  

• Mediu periurban: 
o deșeuri reciclabile generate in gospodăriile populației, colectate în 

amestec și separat; 
o deșeuri similare menajere colectate in amestec și separat, de la agenții 

economici. 

Rezultate studiului sunt prezentate în tabelul următor. 
 
Tabel 4-8: Compoziția deșeurilor menajere și similare, 2018 

Tip deșeu Studiu compoziție operator regional, 2018 PNGD, 2018 
Total județ 
DOLJ Mediul 

Rural 
Periurban Mediul 

Urban 
TOTAL 
județ DOL 

Deșeuri 
biodegradabile 

40.35 22.99 23.35 25.83 57.5 

Sticla 19.07 23.83 26.78 25.32 5 
Material plastic 12.94 19.81 14.50 14.84 11.5 
Metale 2.20 2.46 4.82 4.18 1.8 
Deșeuri 
periculoase din 
deșeuri 
menajere* 

0.24 0.32 0.28 0.28  n.d 

Textile 2.13 11.75 1.75 2.89 1 
Altele 13.91 11.52 16.96 15.92 11.20 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sursa: Studiu compoziție furnizat de ADI si PNGD 
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Figura 4-4: 
Compoziția 
deșeurilor 
menajere și 
similare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparând datele studiului cu compoziția deșeurilor menajere și similar prezentată în 
PNGD pentru anul 2018 se observă diferențe semnificative în ceea ce privește ponderea 
biodeșeurilor (valori cu cca 50%  mai mici în cazul studiului față de PNGD) și a 
deșeurilor de sticlă (valori de 5 ori mai mari în cazul studiului față de PNGD). 

Având în vedere importanța compoziției deșeurilor în determinarea tipului și 
capacității instalațiilor de deșeuri necesare a se realiza în perioada următoare 
de planificare pentru a asigura respectarea prevederilor legale, recomandăm 
analiza și stabilirea compoziției deșeurilor similare și similare în cadrul 
grupului de lucru.  

 

În cazul deșeurilor din piețe, deșeuri din parcuri și grădini și deșeuri stradale nu există 
studii realizate la nivel județean sau la nivel local. Astfel, conform prevederilor 
Metodologie PJGD se va utiliza compoziția din PNGD. 

 
 

4.2.4 Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

Principalele informații referitoare la colectarea și transportul deșeurilor municipale 
prezentate în această secțiuni sunt: 

• Date privind operatorii de salubrizare care colectează și transport deșeurile 
• Dotările utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor 
• Date privind stațiile de transfer 

 

Date privind operatorii de salubrizare care colectează și transport deșeuri municipale 

Date privind operatorii de salubrizare care colectează și transport deșeuri municipale 
din județul Dolj sunt prezentate în tabelul următor. 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

Deseuri biodegradabile

Hartie, carton

Sticla

 Plastic

Textile

Metale

Altele

PNGD, 2018 TOTAL judet Total Urban Periurban Rural
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Tabel 4-9: Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea in județul Dolj, 
2019 

Nr. 
crt. 
 

Denumire 
operator 

Categorie 
deșeuri 
municipale 
 

UAT unde 
își 
desfășoară 
activitatea 
 

Activități 
derulate 
 

Autorizație 
de mediu 
 

Licență 
 

1 Retim 
Ecologic 
Service 
SA 
Timisoara 

Toate 
deșeurile 
municipale: 
deşeuri 
menajere, 
deşeuri 
similare, 
deşeuri din 
pieţe, 
deşeuri din 
parcuri și 
grădini, 
deşeuri 
stradale 

Orașul 
Filiași 

Colectare 
deșeuri 
salubrizare 
a 
localităţilor 

Nr 165 din 
24.05.2013 
expiră în 
24.05.2023 

Licență 
nr. 
3513/16.1
2.2015 
clasa 1 
Valabilă 
până la 
data de 
16.12.202
0 
 

2 SALUBRIT
ATE 
CRAIOVA 
SRL  
 

 Municipiul 
Craiova  

Colectare 
deșeuri 
salubrizare 
a 
localităţilor 

n.d. Licență 
nr. 
2391/08.0
4.2013 
clasa 1 
Valabilă 
până la 
data de 
08.04.201
8 
 

3 Asocierea 
IRIDEX 
GROUP 
SALUBRI
ZARE SRL 
– 
SERVICII 
SALUBRIT
ATE 
BUCURES
TI SA – 
IRIDEX 
GROUP 

deşeuri 
menajere, 
deşeuri 
similare, 
deşeuri din 
pieţe, 
deşeuri din 
parcuri și 
grădini, 
deşeuri 
stradale 

Județul Dolj  
mai puțin 
Municipiul 
Craiova și 
orașul 
Filiași  

Colectare 
deșeuri 
salubrizare 
a 
localităţilor 

n.d Licență 
nr. 
3864/06.1
0.2016 
clasa 1 
Valabilă 
până la 
data de 
06.10.202
1 deținută 
de  
IRIDEX 
GROUP 
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Nr. 
crt. 
 

Denumire 
operator 

Categorie 
deșeuri 
municipale 
 

UAT unde 
își 
desfășoară 
activitatea 
 

Activități 
derulate 
 

Autorizație 
de mediu 
 

Licență 
 

IMPORT 
EXPORT 
SRL” 

 

Import-
Export 
SRL 
Bucureşti 
 

 ECO SUD 
SRL 
Bucureşti 

deşeuri 
menajere, 
deşeuri 
similare, 
deşeuri din 
pieţe, 
deşeuri din 
parcuri și 
grădini, 
deşeuri 
stradale 

Județul Dolj  Operare 
depozit 
Mofleni 
administrare 
a 
depozitelor 
de deșeuri 
și/sau a 
instalațiilor 
de eliminare 
a deșeurilor 
municipale 
și a 
deșeurilor 
similare 

n.d. Licență 
nr. 
3683/05.0
5.2016 
clasa 1 
Valabilă 
până la 
data de 
12.05.202
1 

 

In contractul de delegare încheiat cu operatorul de salubrizare Asocierea 
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX 
GROUP IMPORT EXPORT SRL” se prevede ca ,,Delegatul va presta Serviciul astfel încât 
să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului 
(Anexa nr. 1 la Contract), şi cei prevăzuți în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) 
la Contract. 

Regulamentul la CAPITOLUL V -Indicatori de performanta şi de evaluare ai serviciului 
de salubrizare se prevede: 

Art. 88.(1)Consiliul Județean Dolj sau ADI ECODOLJ, stabilesc şi aprobă valorile 
indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate 
operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. 

(2)Indicatorii de performanta ai Serviciului se precizează Anexa 1 la prezentul 
regulament, în caietul de sarcini precum şi în contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare.” 

 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec 

În anul 2018, gradul de acoperire cu servicii de colectare și transport a fost de 48% din 
care 83% în mediul urban și 9% în mediul rural. 
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În anul 2019 a început prestarea serviciilor de colectare și transport noul operator de 
salubrizare delegat de către ADI. Acesta deservește întreg județul Dolj mai puțin 
Municipiul Craiova care va fi intra în aria de operare numai după finalizarea punctelor 
de colectare subterane ( data estimată începutul anului 2021). 

Colectarea deşeurilor în amestec se realizează astfel: 

• În mediul urban: 

o din zonele de case – colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie, 
în pubele de 120 l; 

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

o Municipiul Craiova – puncte de colectare subterane, amenajate şi dotate cu 
containere de 5000 l  ( în prezent în curs de construire) 

• În mediul rural 

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

o în puncte de colectare echipate cu containere de 1,1 mc, pentru zonele cu 
acces dificil. Aceste puncte sunt amplasate lângă cel mai accesibil drum 
situate în aceste zone. 

Deșeurile în amestec sunt colectate cu vehicule specializate, fie cele existente ale 
operatorilor, fie cele furnizate prin proiectele PHARE CES, fie prin vehicule de diferite 
capacități, achiziționate prin proiectul SMID. 

Deşeurile în amestec sunt transportate la depozitul de deșeuri conform de la Mofleni, 
fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie prin intermediul stațiilor de transfer (pentru 
zonele 2-6). 

 

Tabel 4-10: Infrastructură colectare deșeuri menajere în amestec, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte 
supraterane colectare 
deșeuri în amestec 

627 (pentru zona 
blocurilor) 

nu este cazul (colectarea 
se realizează din poartă în 
poartă) 

 

 

Dotare puncte 
supraterane colectare 
deșeuri în amestec 

2.135 containere de 1,1 
m3 

4.000 containere de 4 m3 

Număr puncte subterane 
colectare deșeuri în 
amestec 

438 (aferente Municipiu 
Craiova – în curs de 
realizare) 

Dotare puncte subterane 
colectare deșeuri în 
amestec 

509 containere de 5.000 
m3 (aferente Municipiu 
Craiova – în curs de 
realizare) 
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Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Recipiente colectare 
deșeuri amestec din 
poartă în poartă 

 

88.162 pubele de 120 l 

Mașini colectare deșeuri 
amestec 

19 autovehicule auto compactoare 

Sursa: date raportate de ADI și Primăria Municipiului Craiova 

 

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare reciclabile 

Colectarea deșeurilor reciclabile în conformitate cu prevederile proiectului SMID se 
realizează pe 3 fracţii: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă.  

Sistemul de colectare este următorul: 

• mediul urban 

o din zonele de case individuale (inclusiv Municipiul Craiova) 

- colectare din poartă în poartă - fiecare gospodărie va primi 2 
europubele de 240 litri, unul albastru pentru hârtie/carton şi unul 
galben pentru plastic/metal; 

- din puncte de colectare la fiecare 500 locuitori, echipate cu câte 1 
container verde tip clopot de 3 mc pentru sticlă 

o din zonele de blocuri 

- în puncte de colectare la fiecare 500 de locuitori, dotate cu câte 3 
containere clopot de 3 mc: albastru pentru hârtie/carton, galben pentru 
plastic/metal şi verde pentru sticlă 

- Municipiul Craiova – zonele de blocuri - puncte de colectare subterane 
la fiecare 500 locuitori, amenajate şi dotate cu containere de 5000 l 
(pentru hârtie/carton şi plastic/metal), respectiv de 3000 l (pentru 
sticlă) 

• În mediul rural 

- în puncte de colectare la fiecare 250 de locuitori, dotate cu câte 3 
containere clopot de 1,1 mc 

 

Colectarea deșeurilor reciclabile provenite din deșeuri le similare se realizează în 
recipiente de colectare furnizați de operatorii de salubrizare, funcție de cantitățile 
estimate a se genera în fiecare unitate.  

Deșeurile reciclabile sunt colectate cu vehicule specializate, adaptate tipului de recipient 
de colectare. Necesarul de vehicule este asigurat fie de cele furnizate prin proiectele 
PHARE CES fie prin vehicule de diferite capacități, achiziționate prin proiectul SMID. 
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Deşeurile reciclabile sunt transportate la stația de sortare Mofleni, fie direct (pentru 
zona 1 Craiova), fie prin intermediul stațiilor de transfer (pentru zonele 2-5), precum 
şi la stația de sortare de la Goicea (pentru zona 6). 

Tabel 4-11: Infrastructură colectare deșeuri reciclabile, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte 
supraterane colectare 
separată deșeuri  

39 1.215 

Dotare puncte 
supraterane colectare 
separată deșeuri  

Containere de tip clopot 
de 3 mc pentru deșeurile 
de sticlă (urban case mai 
puțin M. Craiova) 

3.647 containere de tip 
clopot de 1.1 m3 

Număr puncte subterane 
colectare separată deșeuri  

438 (aferente Municipiu 
Craiova – în curs de 
realizare) 

- 

Dotare puncte subterane 
colectare separată deșeuri  

220 containere îngropate 
de 5.000 l pentru 
hârtie/carton și 
plastic/metal și 30 
containere de 3.000 l 
pentru sticlă 

- 

Recipiente colectare 
separată deșeuri din 
poartă în poartă 

18.070 pubele 240 l 
pentru deșeuri de 
hârtie/carton (zona case) 

18.070 pubele 240 l 
pentru deșeuri de 
plastic/metal (zona case) 

48 containere tip clopot 
pentru deșeuri de 
hârtie/carton și plastic 
metal ( urban blocuri mai 
puțin M. Craiova) 

- 

Mașini colectare separată 
deșeuri  

12 11 

 

Sistemul de colectare separate a deșeurilor reciclabile a devenit operațional începând 
cu anul 2019 o data cu atribuirea contractului de colectare și transport. Prin urmare nu 
există informații privind cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat. 

La nivelul anului 2018, în conformitate cu chestionarele MUN, o cantitate redusă de 
deșeuri reciclabile, de 936 ( din care 98% provenind din Municipiul Craiova) tone a fost 
colectată de către operatorii de salubrizare și predată direct reciclatorilor. 
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Colectarea separată a biodeșeurilor menajere și similare  

În vederea atingerii ţintelor privind reducerea cantităţilor de biodeșeuri biodegradabile 
depozitate prin proiectul  SMID Dolj s-a prevăzut implementarea sistemului de colectare 
separată a biodeșeurilor în vederea compostării. 

Sistemul de colectare separată a biodeșeurilor este următorul: 

• în mediul urban 

o din zonele de case - colectare din poartă în poartă - fiecare gospodărie din 
Craiova, Băileşti și Calafat va primi 1pubelă maro de 120 litri; 

o din zonele de blocuri din Calafat pentru început, urmând a fi extins în alte 
localităţi urbane dacă se obţin rezultate pozitive -  în puncte de colectare la 
500 locuitori, dotate cu containere de 1,1 mc 

• o mediul rural - nu se colectează. Compostare individuală în gospodăriile 
particulare 

 

Tabel 4-12: Infrastructură colectare biodeșeuri menajere, anul 2019 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte 
supraterane colectare 
separată deșeuri  

33 - 

Dotare puncte 
supraterane colectare 
separată deșeuri  

33 containere de 1.1 m3 
(doar pentru zona blocuri 
din Mun Calafat) 

- 

Număr puncte subterane 
colectare separată deșeuri  

- - 

Dotare puncte subterane 
colectare separată deșeuri  

- - 

Recipiente colectare 
separată deșeuri din 
poartă în poartă 

30.722 pubele 120 ( zone 
case din Craiova, Băilești, 
Calafat și Filiași) 

- 

Mașini colectare separată 
deșeuri  

5 - 
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Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare 

Frecvența de colectare a deșeurilor colectate în amestec este: 

• urban – blocuri – de 3 ori/săptămână vara şi de 2 ori/săptămână iarna 
• urban – case – 1 /săptămână 
• rural – 1 /săptămână 

 

Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile este diferențiată în funcție de zona 
(urban/rural) şi de tipul de deşeu reciclabil colectat astfel: 

a) mediul urban 

• din zonele de case 
- colectare hârtie/carton – 90 de goliri / an 
- colectare plastic/metal – 220 de goliri/an 
- colectare sticla – 12 goliri /an 

• - din zonele de blocuri 
- colectare hârtie/carton – 78 de goliri/an 
- colectare plastic/metal – 135 de goliri /an 
- colectare sticla – 12 goliri /an 

b) mediul rural 

- colectare hârtie/carton – 30 de goliri/an 
- colectare plastic/metal – 78 de goliri / an 
- colectare sticlă – 12 goliri/an 

 

Frecvența de colectare a bioeșeurilor va fi săptămânală 

 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 

Colectarea deșeurilor din parcuri şi grădini este de obicei în sarcina unor operatori 
specializaţi, care efectuează totodată şi activitățile de amenajări peisagistice pe 
domeniul public al localităţilor şi de întreţinere a spaţiilor verzi (curăţarea şi toaletarea 
copacilor, gardului viu, a spaţiului verde). 

Colectarea separată a deșeurilor din parcuri și grădini se realizează doar în Municipiul 
Craiova, întreaga cantitate fiind însă eliminată la depozitul Mofleni. Acest lucru se poate 
explica prin faptul că stația de compostare realizată prin proiectul SMID nu este încă în 
operare. 

 

Colectarea deșeurilor din piețe 

În general colectarea deșeurilor din piețe se realizează de către operatorii de colectare 
și transport deșeuri menajere și similare. La nivelul județului Dolj nu este implementat 
sistemul de colectare separată a deșeurilor din piețe, acestea fiind colectate împreună 
cu deșeurile menajere și similar și eliminate la depozitul Mofleni. 
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Date privind stațiile de transfer, anul 2019 

În vederea optimizării activităţilor de colectare şi transport, judeţul Dolj a fost împărţit 
în 6 zone de colectare după cum urmează: 

• zona 1 Craiova – 410.192 locuitori deserviţi 

• zona 2 Băileşti – 69.182 locuitori deserviţi 

• zona 3 Calafat – 52.797 locuitori deserviţi 

• zona 4 Filiaşi – 28.434 locuitori deserviţi 

• zona 5 Dobreşti – 77.239 locuitori deserviţi 

• zona 6 Goicea – 22.700 locuitori deserviţi 

Lista localităților aferente fiecărei zone sunt prezentate în Anexa 14.1. Deșeurile 
colectate din zona 1 sunt transportate direct la instalațiile de deșeuri ( situate pe 
amplasamentul Mofleni - Craiova) în timp ce pentru restul zonelor deșeurile sunt 
transportate prin intermediul stațiilor de transfer. 

 

 

 

La nivelului județului Dolj s-au realizat 5 stații de transfer din care 4 finanțate prin 
proiectul SMID (POS Mediu)  și 1 stație finanțată prin programul Phare CES: 

• Stație de transfer la Băilești, (investiție POS Mediu)  

• Stație de transfer Calafat, (investiție POS Mediu) 

• Stație de transfer Filiasi, (investiție POS Mediu) 

• Stație de transfer Dobrești, (investiție POS Mediu) 

• Stație de transfer Goicea, (investiți Phare) 
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În cazul celor 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID cu toate că lucrările de 
construire au fost finalizate încă din anul 2018, acestea nu sunt operaționale. Contractul 
de delegare pentru operarea stațiilor de transfer este în procedura de atribuire, data 
estimată pentru semnarea contractului și începerea operării fiind anul 2021. 

Stația de transfer Goicea a intrat în funcționare în Ianuarie 2019, operarea acesteia 
fiind concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

 

Tabel 4-13: Caracteristici stații de transfer, anul 2019 

Localizare Suprafața, 
m2 

Capacitate 
proiectată, 
t/an 

Tipuri de deșeuri 
transferate/Destinația 
deșeurilor 

Codul 
operațiunii 
de 
valorificare 

Băilești  15.000 Deșeuri reziduale la 
depozit Mofleni 
Deșeuri reciclabile al stație 
sortare Mofleni 
Biodeșeuri la stația de 
compostare Mofleni 

 

Calafat  10.500 Deșeuri reziduale la 
depozit Mofleni 
Deșeuri reciclabile al stație 
sortare Mofleni 

 

Filiași  7.700 9.500 Deșeuri reziduale la 
depozit Mofleni 
Deșeuri reciclabile al statei 
sortare Mofleni 
Biodeșeuri la stația de 
compostare Calafat 

 

Dobrești 11.805 11.500 Deșeuri reziduale la 
depozit Mofleni 
Deșeuri reciclabile al statei 
sortare Mofleni 
Biodeșeuri la stația de 
compostare Mofleni 

 

Goicea  1.600 Deșeuri reziduale la 
depozit Mofleni 
Deșeuri reciclabile al statei 
sortare Goicea 
Biodeșeuri la stația de 
compostare Mofleni 

 

Sursa: ADI 
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a. Stația de transfer Băilești 

Staţia de transfer Băileşti se află amplasată 
pe teritoriul administrativ al localităţii 
Băileşti. Accesul la staţie se realizează din 
drumul judeţean 561D Băileşti-Rast. 

Staţia de transfer Băileşti are o capacitate de 
transfer de 15.000 tone/an, va funcţiona cu 
descărcare directă în containere de mare 
capacitate, fără compactare.  

Foto : stație de transfer Băilești 

 

Operațiile tehnologice în stația de transfer implica în principal, descărcarea 
autogunoierelor în containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre staţiile de 
sortare, compostare sau depozitul de deșeuri municipale. 

 

b. Stația de transfer Calafat 

Amplasamentul staţiei de transfer se afla pe teritoriul administrativ al localității Calafat 
în partea de vest, la aproximativ 2600 m de aceasta. Pe amplasamentul menţionat se 
află şi stația de compostare Calafat. 

Staţia de transfer Calafat are o capacitate de transfer de 12.000 tone/an, va funcţiona 
cu descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare. 

Operațiile tehnologice în stația 
de transfer implica în 
principal, descărcarea 
autogunoierelor în 
containerele de 40 mc, 
urmate de transportul lor spre 
staţiile de sortare sau 
depozitul de deșeuri 
municipale. 

 

Foto: Stație transfer Calafat 

 

 

c. Stația de transfer Filiași 

Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al orașului Filiași, în partea de sud-
vest a localităţii.  
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Staţia de transfer Filiaşi are o capacitate de 
transfer de 9.500 tone/an, va funcţiona cu 
descărcare directă în containere de mare 
capacitate, fără compactare.  

Operațiile tehnologice în stația de transfer implica 
în principal, descărcarea autogunoierelor în 
containerele de 40 mc, urmate de transportul lor 
spre staţiile de sortare sau depozitul de deșeuri 
municipale. 

Stația de transfer este dotată cu cântar rutier, instalație de spălare toți, sistem de 
alimentare cu apă prin foraj, sistem de canalizare (inclusiv decantor), sistem 
centralizat de monitorizare și control. 

 

d. Stația de transfer Dobrești 

Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al satului Căciulătești, comuna 
Dobrești, în partea de est a localităţii. Amplasamentul are o suprafaţă totala de 
50.000 mp, din care sunt necesari pentru construcția Stației de transfer 11.805 mp. 

Staţia de transfer Dobreşti are o 
capacitate de transfer de 11500 
tone/an, va funcţiona cu descărcare 
directă în containere de mare 
capacitate, fără compactare.  

Operațiile tehnologice în stația de 
transfer implica în principal, 
descărcarea autogunoierelor în 
containerele de 40 mc, urmate de 
transportul lor spre staţiile de sortare 
sau depozitul de deșeuri municipale. 

 

Stația de transfer este dotată cu cântar rutier, instalație de spălare toți, sistem de 
alimentare cu apă prin foraj, sistem de canalizare (inclusiv decantor), sistem 
centralizat de monitorizare și control. 

 

e. Stația de transfer Goicea 

Stația de transfer de la Goicea este amplasată în partea de sud-est a comunei Goicea. 
Staţia de transfer Dobreşti are o capacitate de transfer de 1.600 tone/an, va 
funcţiona cu descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare.  
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4.2.5 Tratarea deșeurilor municipale 

În acest capitol sunt prezentate informații privind referitoare la tratarea deșeurilor 
municipale la nivelul județului Dolj. Principalele operații de tratare/valorificare a 
deșeurilor municipale sunt: 

• Sortarea deșeurilor; 
• Valorificarea deșeurilor municipale; 
• Tratarea biologică a deșeurilor colectat separat; 
• Tratarea mecano-biologică. 

 

Sortarea deșeurilor municipale 

În vederea tratării deșeurilor reciclabile colectate separate, la nivelului județului Dolj s-
au realizat 2 stații de sortare din care o stație finanțată prin proiectul SMID (POS Mediu)  
și 1 stație finanțată prin programul Phare CES. 

 

Tabel 4-14: Date generale privind instalațiile de deșeuri, anul 2019 

Stație  sortare/ 
localitate 

Capacitate 
proiectată 

Autorizație de 
mediu 

Tipuri de deșeuri 
sortate 

Codul 
operațiunii 
de 
valorificare 

Stație sortare 
Mofleni  

44.000 t/an Nu deține 
autorizație 

20 01 01 / 15 01 01 
20 01 02 / 15 01 07 
20 01 39/ 15 01  02 
20 01 40 /15 01 04 

R2, R4-R11 

Stație sortare 
Goicea 

1.100 t/an 

52 t/zi 

Autorizația de 
mediu nr 
36/15.03.2010 

20 01 01 / 15 01 01 
20 01 02 / 15 01 07 
20 01 39/ 15 01  02 
20 01 40 /15 01 04 

R2, R4-R11 

Sursa: ADI 

 

Stația de sortare Craiova-Mofleni 

Staţia de sortare este amplasată pe acelaşi amplasament cu stația de compostare, 
ocupând o suprafața totală de 50.000 m2 (din care suprafaţa construită este de 11.664 
m2). 
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În conformitate cu proiectul 
SMID, stația de sortare 
Mofleni prevăzută să 
deservească întreg judeţul 
Dolj, cu excepţia zonei 6 
Goicea (care va fi deservită de 
stația de sortare existentă). 
În staţie se vor trata exclusiv 
deşeuri reciclabile colectate 
separat (de hârtie/carton, 
plastic şi metal).  

 

 

Foto: stație sortare Mofleni  

 

 

 

Deşeurile reciclabile de sticlă vor intra în stația de sortare doar pentru o depozitare 
temporară înaintea transferului lor către companiile reciclatoare. 

Stația de sortare (împreună cu stația de compostare) este dotată cu sistem de 
cântărire, instalație de spălare toți, sistem de alimentare cu apă prin foraj, sistem de 
canalizare, sistem centralizat de monitorizare și control. 

Stația de sortare va fi operată de operatorul desemnat în cadrul licitației pentru 
delegarea operării instalațiilor (actualmente în derulare). Data estimată pentru punerea 
în operare este anul 2021. 

 

Stația de sortare Goicea 

Stația de sortare de la Goicea este amplasată în partea de sud-est a comunei Goicea, 
pe un teren aflat în domeniul public în proprietatea Primăriei comunei Goicea. 

Stația de sortare Goicea, cu capacitate de cu capacitate de cca 1.100 t/an, deţine 
autorizaţia de mediu nr 36/15.03.2010 valabilă până la data de. Stația deservește  
localitățile din zona de colectare 6 Goicea și anume comunele Goicea, Giurgița, Bârca, 
Cârna, Bistreț, Cătane, Gighera, Măcesu de Sus și Măcesu de Jos.  

Operare stației de sortare Goicea a fost delegată operatorului de colectare și transport 
atribuite de ADI și până la sfârșitul anului 2019 se estimează ca ve deveni complet 
operațională. 

 

Reciclarea deșeurilor municipale 

Conform datelor disponibile pe site-ul APM Dolj în judeţul Dolj există 7 operatori dețin 
autorizație de mediu pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în conformitate cu 
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prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje. 

În tabelul de mai jos sunt prezentați operatorii economici autorizați pentru valorificarea 
deșeurilor reciclabile colectate separat. 

 

Tabel 4-15: Operatori economici autorizaţi pentru valorificarea deşeurilor reciclabile în 
judeţul Dolj 

Pentru reciclarea deșeurilor de plastic și metal, conform PNGD, numărul operatorilor 
economici autorizați la nivel naţional este foarte mare, asigurându-se o capacitate de 
reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru deșeurile de plastic şi respectiv 2.700.000 
tone/an pentru deșeurile metalice.  

În cazul deșeurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurată de următoarele fabrici de 
hârtie: ECOPAPER S.A. Zărnești, AMBRO S.A. Suceava,  Vrancart S.A. Adjud, COMCEH 
S.A. Călărași, PETROCART S.A. Piatra Neamț, cu o capacitate totală de reciclare de 
665.000 tone/an.  

Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți operatori economici, 
principalii fiind S.C. STIROM S.A. București (35.000 tone/an), S.C. GreenGlass 
Recycling S.R.L. Popești Leordeni (110.00 tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. 
București (12.000 tone/an cu posibilități de extindere la 24.000 tone/an). 

 

Tratarea biodeșeurilor colectate separat 

În județul Dolj există două stații de compostare realizate prin proiectul SMID (POS 
MEDIU) astfel: 

• O stație de compostare la Mofleni; 

• O stație de compostare la Calafat.  

Tabel 4-16: Date generale privind stațiile de compostare, anul 2019 

Stație  sortare/ 
localitate 

Capacitate 
proiectată 

Autorizație de 
mediu 

Tipuri de deșeuri 
tratate 

Codul 
operațiunii 
de 
valorificare 

Stație 
compostare 
Mofleni  

18.000 t/an Nu deține 
autorizație 

20 01 08 
20 02 01 
20 03 02 

R3 

Stație 
compostare 
Calafat 

5.500 t/an 

 

Nu deține 
autorizație 

20 01 08 
20 02 01 
20 03 02 

R3 

Sursa: ADI 
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În cazul ambelor stații, cu toate că lucrările de construire au fost finalizate încă din anul 
2018, acestea nu sunt operaționale. Contractul de delegare pentru operarea stației de 
compostare este în procedură de atribuire, data estimată pentru semnarea contractului 
și începerea operării fiind anul 2021. 

Stația de compostare Mofleni a fost dimensionată astfel încât să asigure tratarea 
biodeșeurilor din parcuri și grădini în amestec cu biodeșeurile menajere, similare și din 
piețe colectate separat din zonele 1, 4 și 5.  

Stația de compostare 
Calafat a fost dimensionată 
astfel încât să asigure 
tratarea biodeșeurilor din 
parcuri și grădini în amestec 
cu biodeșeurile menajere, 
similare și din piețe 
colectate separat din zonele 
2 și 3. 

Staţiile de compostare vor 
funcționa pe tehnologia de 
compostare în brazde 
acoperite, cu aerare forţată 
pe la partea inferioară.  

Foto: stație de compostare Calafat 

În brazde biodeşeurile vor fi așezate după ce au fost mărunțite şi sortate, urmând o 
perioadă de biodegradare intensivă de cca 4 săptămâni, sub protecţia unei membrane 
care să prevină emisiile şi mirosurile neplăcute. 

După perioada de degradare intensivă, 
urmează faza de maturare de aproximativ 12 
săptămâni, brazdele fiind mutate pe 
suprafeţe protejate împotriva precipitaţiilor şi 
soarelui. Procesul de compostare, atât în faza 
intensivă, cât şi în cea de maturare, este 
monitorizat permanent din punct de vedere 
al compoziţiei şi raportului carbon/azot, 
temperaturii şi umidităţii, parametri foarte 
importanţi din obţinerea unui compost de 
calitate, cu aplicabilitate în agricultură. 

      
       Foto: stație de compostare Mofleni 

După finalizarea procesului de compostare, urmează faza de rafinare, în care materialul 
obţinut, compostul, este sitat, pentru a obţine un material uniform din punct de vedere 
al dimensiunilor particulelor. 
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Tratarea mecano-biologică 

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

 

Tratarea termică 

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

 

Eliminarea deșeurilor 

În județul Dolj infrastructura pentru depozitarea deșeurilor cuprinde: 

• 5 depozite neconforme – închise și reabilitate în conformitate cu prevederile 
legale 

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

O scurtă descriere atât a depozitelor neconforme cât și a depozitului conform de la 
Mofleni sunt prezentate în continuare. 

 

Depozite neconforme 

În conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, toate 
depozitele neconforme au sistat activitatea etapizat până la data de 17 iulie 2017. Prin 
urmare, în prezent, în județul Dolj niciunul din cele 5 depozite neconforme nu mai este 
funcțional. 

Tabel 4-17: Depozite neconforme , anul 2019 

Denumire 
depozit/ 
localitate 

An 
înființare 

An sistare 
activitate 

(conform HG 
349/2005) 

An 
închidere 

Observații 

Mofleni/ 
Craiova 

1970 2005 2005 Depozitul a fost închis și 
ecologizat de operatorul SC 
ECO SUD SRL  

Băileşti  1970 2008 2009 Depozitul a fost închis și 
ecologizat de Consiliul Local 
Băilești 

Calafat 1960 2010 2017 Depozitul a fost închis și 
ecologizat prin proiect SMID 

Segarcea 1965 2015 2017 Depozitul a fost închis și 
ecologizat prin proiect SMID 

Filiaşi 1985 2017 2017 Depozitul a fost închis și 
ecologizat prin proiect SMID 

Sursa: date APM, CJ Dolj 
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Depozitul conform Mofleni 

În județul Dolj există un singur depozit conform, construit de către SC SYSTEMA 
ECOLOGIC SRL, în urma unui parteneriat public privat cu Consiliul local al Municipiului 
Craiova (care a pus la dispozitie terenul necesar). Ulterior, SC SYSTEMA ECOLOGIC 
SRL a cedat părțile sale sociale către SC ECOSUD SRL, care opereaza și în prezent 
depozitul de deșeuri.  

Prima celula a depozitului a fost pusă în operare în martie 2006. 

 

Tabel 4-18: Date generale depozit conform Mofleni 

Depozit 
conform/ 
localitate 

Autorizație de 
mediu (număr 
și valabilitate) 

Capacitate 
proiectată 
(m3) 

Capacitate 
construită 
(celula 5) 
(m3) 
 

Capacitate 
disponibilă la 
sfârșitul 
anului 2018 

Codul 
operațiunii 
de eliminare 
cf Anexa 2 a 
Legii 211 

Mofleni 
(Craiova) 

AIM nr.72 
/24.08.2015 
revizuită la 
11.09.2018 
valabilă până 
la 24.08.2025  

6.000.000 1.200.000 176.752 D5 

 
 

Depozitul ocupă o suprafață de 44,38 ha 
conform actului adițional nr. 4/2009 la 
contractul de asociere nr. 17/2002 
încheiat cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova din care 5,4 ha este ocupată de 
zona tehnică și 38,9 ha zona destinată 
depozitării.  

 

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

• Celula 1 este închisă; 

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

• Celula 6 în prezent în 
operare, ocupă o 
suprafață de 1,13 ha și o 
capacitate de 200.000 
m3. Durata de 
funcționare este de 
aproximativ 1-2 ani. 

Foto: Depozit Mofleni 

 

 

Încă de la data începerii exploatării, s-a realizat cântărirea deșeurilor depozitate. Acest 
aspect este foarte important din punct de vedere al calculării indicilor de generare și 
colectare a deșeurilor municipale. 

Data estimata de închidere a depozitului este 2046. Practic, depozitul are 
capacitatea necesara în vederea preluării deșeurilor din întreg județul, pe 
toată perioada planificării. Depozitul va fi utilizat în cadrul SMID Dolj ca 
depozit județean de deșeuri. 

 

 

Evoluția cantităților depozitate 

Tabel 4-19: Evoluția deșeurilor municipale depozitate,  tone 

Crt Depozit/localitate 2014 2015 2016 2017 2018 

4.2.5.1.1.1.1.1 1
. 

Total deșeuri 
depozitate din care: 

96.379 97.449 99.798 97.781 100.701 

4.2.5.1.1.1.1.2 1
.
1 

În depozite 
neconforme 

11.547 11.206 175 0 0 

4.2.5.1.1.1.1.3 1
.
2 

Depozit conform 
Mofleni, din care: 

84.832 86.243 99.623 97.781 100.701 

1.2.1 Deșeuri municipale 83.105 85.427 95.797 97.112 99.994 
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Crt Depozit/localitate 2014 2015 2016 2017 2018 

1.2.2 Deșeuri din construcții 
și desființări 

180 - 242 - 75 

1.2.3 Deșeuri de la agenți 
economici din județul 

Dolj 

1.117 545 283 550 614 

1.2.4 Deșeuri de la agenți 
economici din alte 

județe 

430 271 3.301 119 18 

Sursa: chestionare MUN furnizate de către APM Dolj 

 

Figura 4-5: 
Evoluția 
cantităților 
depozitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.6 Tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipal  

Tarifele utilizate pentru gestionarea deșeurilor municipale in județul Dolj la nivelul 
anului 2019 sunt prezentate in următorul tabel: 

 

Tabel 4-20: Tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale 

Activitate Unitate de măsură Tarif, fără TVA* 

Activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere – în județul Dolj, cu 
excepția Municipiului Craiova 

Tarif pentru colectarea separată 
şi transportul deşeurilor 
menajere reziduale 

Lei/tonă 124,01 
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Activitate Unitate de măsură Tarif, fără TVA* 

Tarif pentru colectarea separată 
şi transportul deşeurilor 
menajere reciclabile 

Lei/tonă 184,11 

Tarif pentru colectarea separată 
de la populaţie şi transportul 
deşeurilor biodegradabile 

Lei/tonă 156,35 

Tarif pentru colectarea separată 
de la populaţie şi transportul 
deşeurilor periculoase din 
deşeurile menajere (cantităţi 
peste 20 kg) 

Lei/kg 7,37 

Tarif pentru colectarea separată 
de la populaţie şi transportul 
deşeurilor periculoase din 
deşeurile menajere (cantităţi sub 
20 kg) 

Lei/kg 5,89 

Tarif pentru colectarea separată 
şi transportul deşeurilor 
voluminoase, neasimilabile celor 
menajere, provenite de la 
populaţie (mobilier, covoare, 
obiecte mari de folosinţă 
îndelungată, altele decât 
deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice etc.) 

Lei/operație 149,76 

Tarif campanii pentru colectarea 
separata si transportul deșeurilor 
voluminoase nesimilabile celor 
menajere 

Lei/kg 0,13 

Activitatea de colectarea şi transportul deşeurilor similare și din piețe, în județul 
Dolj, cu excepția Municipiului Craiova 

Tarif pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor similare 
reziduale generate de agenţi 
economici / instituţii, inclusiv 
deşeuri din pieţe, deşeuri 
abandonate pe domeniul public şi 
deşeuri generate ocazional 

Lei/tonă 263,99 

Tarif pentru colectarea si 
transportul deșeurilor reciclabile 
generate de agenţi 
economici/instituții 

Lei/tonă 274,19 
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Activitate Unitate de măsură Tarif, fără TVA* 

Tarif pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor provenite 
din activități de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau a 
locuinţelor 

Lei/mc 87,43 

Tarif pentru colectarea cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public 
şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau 
instalaţiile de neutralizare 

Lei/operație 280,93 

Activitatea de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Craiova 

Colectarea separata, transportul 
separat si depozitarea deșeurilor 
municipale, fără a aduce 
atingerea fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice si 
electronice, baterii si 
acumulatori-persoane fizice 

Lei/pers/lună 8,514 

Colectarea separata, transportul 
separat si depozitarea deșeurilor 
municipale, fără a aduce 
atingerea fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice si 
electronice, baterii si 
acumulatori-persoane juridice 
(agenţi economici, instituții 
publice), persoane fizice 
autorizate, cabinete avocatura, 
cabinete notariale, cabinete 
medicale, alte persoane fizice  cu 
activități independente asimilate 
agenților economici 

Lei/mc/luna 83,739 

Colectarea separata, transportul 
separat si depozitarea deșeurilor 
municipale, fără a aduce 
atingerea fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice si 
electronice, baterii si 
acumulatori-deșeuri municipale 

Lei/mc/luna 122,63 

Activități de tratate a deșeurilor 

Tarif pentru operarea staţiei de 
transfer Goicea 

Lei/tonă 119,26 
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Activitate Unitate de măsură Tarif, fără TVA* 

Tarif pentru operarea stației de 
sortare Goicea 

Lei/tonă 63,99 

Tarif pentru operarea celorlalte 
stații de transfer (Băilești, 
Calafat, Filiași, Dobrești)* 

Lei/tonă 142,88* 

Tarif pentru operarea stațiilor de 
sortare Calafat și Craiova* 

Lei/tonă 118,53* 

Tarif pentru operarea stațiilor de 
compostare Calafat și Craiova* 

Lei/tonă 172,87* 

Activitatea de depozitare 

Tarif depozitare** Lei/tonă 103,33** 

Notă: 
* stațiile de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, stațiile de sortare Calafat și Craiova și 
stațiile de compostare Calafat și Craiova nu sunt operaționale, tarifele prezentate fiind tarife 
maximale. Tariful pentru stațiile de sortare este brut, fără a considera veniturile din valorificare 
reciclabile 
** această valoare a tarifului nu include contribuția la economia circulară 
Sursa: ADI ECODOLJ 
 
 

4.2.7 Conformitatea sistemului existent cu legislația în vigoare 

 
Capacitățile sistemului de colectare separată, stațiilor de transfer, stațiilor de sortare, 
și a depozitului conforme sunt suficiente, dar nu asigură cerințele impuse privind 
atingerea țintelor definite în Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările 
și completările ulterioare.  

De asemenea la nivelul județului Dolj nu este există instalații pentru pre tratarea 
deșeurilor înaintea depozitării așa cum prevede legislația. 

 
 

4.2.8 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind deșeurile municipale din 
PJGD anterior 

În tabelul următor sunt prezentate principalele obiective și ținte stabilite prind PJGD 
anterior întocmit pentru perioada 2005-2013 precum și gradul și modul de îndeplinire 
al acestora. 
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Tabel 4-21: Modul de îndeplinire a principalelor obiective și ținte privind gestionarea 
deșeurilor municipale 

Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 
îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

9.Colectarea şi transportul deşeurilor 

9.1. 
Asigurarea de 
capacități de 
colectare şi de 
sisteme de 
transport  
adaptate 
numărului de 
locuitori şi 
cantităţilor de 
deşeuri 
generate 

9.1.1 Extinderea 
sistemelor de colectare a 
deşeurilor municipale în 
mediul urban – aria de 
acoperire 100%. 

2013 Neîndeplinit La sfârșitul anului 
2018 gradul de 
acoperire cu 
servicii de 
salubrizare a fost 
de 48% din care 
83% în urban și 
9% în rural 

9.1.2 Extinderea 
sistemului de colectare a 
deşeurilor municipale în 
mediul rural – arie de 
acoperire minim 90%  

2009 Neîndeplinit 

9.1.3 Asigurarea 
infrastructurii necesare şi 
modernizarea sistemelor 
de colectare şi transport.  

Permanent Îndeplinit 
parțial 

Prin proiectul SMID 
au fost 
achiziționate 
echipamente de 
colectare și 
transport care 
începând cu anul 
2019 au început a 
fi distribuite 
populației. 

9.2. 
Asigurarea 
celor mai 
bune opţiuni 
de colectare şi 
transport a 
deşeurilor 
corelate cu 
activităţile de 
reciclare şi 
depozitare 
finală 

9.2.1 Implementarea 
sistemelor de colectare 
selectivă a materialelor 
valorificabile astfel încât să 
se asigure atingerea 
obiectivelor legislative 
referitoare la deşeurile de 
ambalaje şi deşeurile 
biodegradabile. 

Permanent Parțial 
îndeplinit 

La sfârșitul anului 
2018, sistemul de 
colectare separată 
era implementat la 
o scară extrem de 
redusă. Din anul 
2019, odată cu 
delegarea 
serviciului de 
colectare și 
transport noului 
operator regional, 
s-a demarat 
implementarea 
sistemului conform 
prevederilor SMID 

9.2.3 Introducerea unor 
mecanisme financiare 
pentru stimularea colectării 
selective. 

Permanent Neîndeplinit În contractele de 
salubrizare 
existente nu este 
prevăzută 
aplicarea unor 
mecanisme 
financiare pentru 
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Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 
îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

stimularea 
colectării selective 

9.2.4 Construirea de staţii 
de transfer pe baza 
studiilor de fezabilitate şi în 
corelaţie cu anii de 
închidere a depozitelor 
existente, în cadrul cărora 
să se realizeze şi operaţii 
de sortare a deşeurilor. 

2008-2013 Îndeplinit În județul Dolj s-au 
realizat 5 stații de 
transfer din care 4 
finanțate prin 
proiectul SMID și 1 
stație prin 
programul Phare 

10. Tratarea deşeurilor 

10.1. 
Promovarea 
tratării 
deşeurilor 
pentru 
asigurării unui 
management 
ecologic 
raţional 

10.1.1. Încurajarea tratării 
deşeurilor în vederea: 
valorificării (materiale şi 
energetice), diminuării 
caracterului periculos şi 
diminuării cantităţii de 
deşeuri eliminate final. 

Permanent Neîndeplinit Cea mai mare 
parte a deșeurilor 

colectate este 
depozitată. 

Instalațiile de 
deșeuri construite 
prin proiectul SMID 

nu sunt 
funcționale. Nu se 
asigură colectarea 

separată a 
deșeurilor 
periculoase 
municipale 

11. Deşeuri biodegradabile 

11.1. 
Reducerea 
cantităţii de 
deşeuri 
municipale 
biodegradabil
e depozitate 

11.1.1. Reducerea 
cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale 
depozitate la 75 % din 
cantitatea totală 
(exprimată gravimetric), 
produsă în anul 1995. 

2010 Neîndeplinit Proiectul SMID a 
fost conceput 
astfel încât să 
asigure 
îndeplinirea țintelor 
din anii 2010 și 
2016. Având în 
vedere că proiectul 
SMID nu este 
complet funcțional 
( instalațiile de 
deșeuri nu sunt 
operate) țintele nu 
au fost îndeplinite. 
 
Conform 
prevederilor PNGD 
ținta prevăzută 
pentru anul 2016 a 
fost decalată 
pentru anul 2020. 

11.1.2. Reducerea 
cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale 
depozitate la 50 % din 
cantitatea totală 
(exprimată gravimetric), 
produsă în anul 1995. 

2013 Neîndeplinit 

11.1.3. Reducerea 
cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale 
depozitate la 35% din 
cantitatea totală 
(exprimată gravimetric), 
produsă în anul 1995. 

2016 Neîndeplinit 
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Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 
îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

14. Deşeuri voluminoase 

14.1. 
Gestionarea 
corespunzăto
are cu 
respectarea 
principiilor 
strategice şi a 
minimizării 
impactului 
asupra 
mediului şi 
sănătăţii 
umane 

14.1.1. Înfiinţarea de 
puncte speciale pentru 
colectarea deşeurilor 
voluminoase de la 
populaţie.  

Începând 
cu 2008 

Neîndeplinit La sfârșitul anului 
2018 sistemul de 
colectare a 
deșeurilor 
voluminoase nu 
era implementat. 14.1.2. Stabilirea de 

scheme de colectare din 
uşă în uşă la perioade bine 
stabilite.  

Începând 
cu 2008 

Neîndeplinit 

14.1.3. Valorificarea 
potenţialului util din 
material şi valorificarea 
energetică a deşeurilor 
voluminoase.  

Începând 
cu 2008 

Neîndeplinit 

19. Eliminarea deşeurilor 

19.1. 
Eliminarea 
deşeurilor în 
conformitate 
cu cerinţele 
legislaţiei în 
domeniul 
gestiunii 
deşeurilor în 
scopul 
protejării 
sănătăţii 
populaţiei şi a 
mediului 

19.1.1 Încetarea activităţii 
celor 4 depozite 
neconforme clasa “b” din 
zona urbană a judeţului 
Dolj 

Etapizat 
până în 
2017, 

conform 
HG 

349/2005 

Îndeplinit Depozitele de 
deșeuri 
neconforme au fost 
închise și 
reabilitate prin 
proiectul SMID, în 
conformitate cu 
prevederile legale.   

19.1.2 Închiderea şi 
monitorizarea post 
închidere a depozitelor 
neconforme 

Corelat cu 
calendarul 
de încetare 
a activităţii 

Îndeplinit 

19.1.3 Închiderea şi 
ecologizarea tuturor 
spaţiilor de depozitare din 
zona rurală 

Până la 16 
iulie 2009 

Îndeplinit 

19.1.4 Asigurarea 
capacităţilor necesare 
pentru eliminarea 
deşeurilor prin 
promovarea cu prioritate a 
instalaţiilor de eliminare la 
nivel zonal. 

Permanent Îndeplinit Județul Dolj este 
deservit de 

depozitul conform 
de deșeuri 

nepericuloase de la 
Mofleni (Craiova) 
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4.2.9 Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor 

În județul Dolj, în sectorul gestionării deșeurilor s-au realizat proiecte finanțate prin 
programul Phare CES și prin programul POS Mediu ( proiect SMID). 

 

Proiecte Phare CES 

În tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele Phare CES cu evidențierea 
infrastructurii achiziționate/realizate și a calendarului de implementare. 

Proiectul PHARE CES Beneficiar Investiții realizate și 
bunuri achiziționate 

Stadiu 
implementare 

„Reabilitarea 
sistemului municipal 
existent de 
colectare și 
transport deșeuri  la 
nivelul Municipiului 
Băilești, județul 
Dolj” 

Municipiul 
Băilești 

Valoare: 659.000 euro 
2 auto compactoare, 8-
16 m3  
59 Euro containere 1,1 
m3 
5.610 Europubele 
120/240 l 

Finalizat cu 
perioada de 
monitorizată 
încheiată. 
 

“ECO-SISTEM 
Cetate – Proiect 
pentru 
implementarea unui 
sistem eficient de 
gestionare a 
Deșeurilor 
municipale” 

Comuna Cetate Valoare: 1.073.927 euro 
2 autocompactoare de 8-
16 m3  
1 Shredder  
1 Încărcător frontal  
1 Concasor  
44 Euro containere de  
1,1 m3  
3.438 Europubele de 
120/240 l  
1.851 unități compostare  

Finalizat cu 
perioada de 
monitorizată 
încheiată. 
 

“Gestionarea 
Deșeurilor 
menajere, colectare, 
selectare, transport 
și închiderea 
depozitelor de 
deșeuri  menajere 
necontrolate din 
comuna Poiana 
Mare, județul Dolj” 

Comuna Poiana-
Mare 

Valoare: 610.818 euro 
3 auto compactoare 8-16 
m3 
44 Euro containere de 
1,1 m3 
3.810 Europubele de 
120/240 l  

Finalizat cu 
perioada de 
monitorizată 
încheiată. 
 

“Dezvoltarea 
sistemului de 
colectare selectiva și 
amenajarea stației 
de transfer în 

Goicea 
Giurgița 
Măcesu de Sus 
Măcesu de Jos 

Valoare: 1.511.316 euro 
3 Vehicule transport de 
8-14 m3 
100 Euro containere de 

Finalizat cu 
perioada de 
monitorizată 
încheiată. 
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Proiectul PHARE CES Beneficiar Investiții realizate și 
bunuri achiziționate 

Stadiu 
implementare 

comuna Goicea, 
județul Dolj” 

Cârna 
Bârca 
Bistreț 
Ghighera 
Cătane 

1,1 m3 
550 Europubele de 
120/240 l  
1 Stație de sortare 
(capacitate 1.100 t/an)  
1 stație transfer 
(capacitate 1.600 t/an) 

 

“Sistem de colectare 
selectivă a 
deșeurilor menajere 
solide în comuna 
Urzicuța” 

Comuna Urzicuta Valoare : 124.763 
3 autocompactoare,8-16 
m3 
12 Euro containere de 
1,1 m3 
1.000 Europubele de 
120/240 l  

Finalizat cu 
perioada de 
monitorizată 
încheiată. 
 

Sursa : UAT beneficiare proiecte Phare 

 

Echipamentele de colectare au fost distribuite populației în perioada 2017-2018 
Acestea sunt integral amortizate, înlocuirea acestora fiind în responsabilitatea noului 
operator regional. 
Lucrările de construcție aferente stației de sortare și de transfer Goicea au fost 
finalizate în anul 2009. Stațiile nu au fost însă operate deoarece nu s-a prezentat nici 
un operator interesat sa opereze doar stația respectiva. Acestea au fost delegate în 
cadrul noului contract de colectare si transport  
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Proiect SMID 

Conform prevederilor Cererii de finanțare și a Contractului de finanțare din 03.11.2014, 
cod CCI no.2014RO161PR001, valoarea totală a proiectului este de 233.331.248 lei 
fără TVA, proiectul fiind implementat prin 7 contracte: 

• 2 contracte de servicii: 

o Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea 
lucrărilor de construcţii si realizarea campaniei de conștientizare (CS 1) 

o Audit financiar al proiectului  (CS 2) 

• 2 contracte de lucrări: 

o CL1 -Proiectare si Execuție de Lucrări Pentru Construirea unei Staţii de 
Sortare si a unei Staţii de Compostare a Deșeurilor Biodegradabile la 
Mofleni - Craiova,  

o CL2– Proiectare si Execuție de Lucrări Pentru Construirea a 4 stații de 
transfer (Băilești, Calafat, Dobrești, Filiasi), a unei stații de compostare 
(Calafat) si închiderea depozitelor urbane neconforme din  Calafat, Filiasi, 
Segarcea,   

• 3 contracte de furnizate 

o Contract de furnizare 1 (CF1) : Furnizarea a 759 containere îngropate cu 
acționare prin pedala pentru colectarea deșeurilor menajere amplasate 
in Municipiul Craiova, proiectare și montaj pentru containere, 7 utilaje 
(21 to) de golire a containerelor, un utilaj de capacitate mică, un utilaj 
de spălare containere, două compactoare dotate cu sistem lateral de 
ridicare a pubelelor, 4 utilaje cu sistem de golire a pubelelor.  

o Contract de furnizare 2 (CF2): Furnizarea de unități de compostoare 
individuale pentru gospodăriile din mediul rural și orașele Bechet și 
Dăbuleni și echipamente pentru colectarea deșeurilor  

o Contract de furnizare 3 (CF3): Furnizarea de autovehicule speciale 
pentru transportul deșeurilor reciclabile și biodegradabile. 

 

Operarea SMID este prevăzută a se realiza astfel: 

• Delegarea serviciului de colectare si transport unui operator regional care să 
deservească întreg județul. Acestea va opera inclusiv stația de sortare și transfer 
Goicea 

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

Depozitului conform de deșeuri nepericuloase Mofleni (investiție privată) va rămâne în 
administrarea operatorului existent în timp ce monitorizarea post-închidere a 
depozitelor neconforma va fi asigurată de autoritățile publice locale în conformitate cu 
prevederile legale. 

Tabel 4-22: Stadiul implementare proiect SMID  
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Componentă Stadiu implementare Dată estimată finalizare 

IMPLEMENTARE  

Construcții 

CL1 Recepție finala Proces verbal de recepție finala  
PVRF din 26.03.2019 

CL2 Recepție la terminarea 
lucrărilor  este in 
perioada de notificare 
defecte (PND)  

Proces verbal de 
recepție la terminarea 
lucrărilor  PVRTL din 
30.05.2019 

Recepția finala estimata pentru 
luna mai 2020  

Furnizare 

CF1 In derulare  Finele anului 2020 

CF2 Finalizat  Bunurile au fost livrate si 
recepționate in perioada  
Decembrie   2014 -august 2015 

CF3 Finalizat  Bunurile au fost livrate si 
recepționate in perioada  mai  
2015 -august 2015 

Delegare 

Delegarea serviciului de 
colectare și transport 

Procedură achiziție 
finalizată 

 

Delegarea operării 
instalațiilor de deșeuri 

Procedură de achiziții 
reluată 

2021 – data estimată pentru 
finalizarea procedurii și semnarea 
contractului de delegare 

OPERARE 

Operarea sistemului de 
colectare și transport 
deșeuri municipale 
(inclusiv stație de sortare 
și transfer GOICEA) 

Contractul de delegare 
colectare și transport a 
fost semnat în luna 
mai.2018. La 
momentul elaborării 
PJGD (august 2019) 
operatorul deservește 
întreg județul Dolj mai 
puțin Municipiul 
Craiova și orașul Filiași 
acre are contract cu 
Operatorul ,,SC Retim 
Ecologic Service SA 

Operatorul regional de colectare și 
transport se estimează că va 
deservi întreg județul Dolj ( mai 
puțin orașul Filiași servit de SC 
Retim Ecologic Service SA 
Timisoara până în anul 2031) 
începând cu anul 2021 (după 
finalizarea punctelor de colectare 
subterane din M. Craiova) 
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Componentă Stadiu implementare Dată estimată finalizare 

Timisoara,, care expira 
in 2031 . Acesta va 
intra în zona deservită 
de operator doar după 
finalizarea punctelor de 
colectare subterane 
(investiție SMID) 

Operarea instalații de 
deșeuri realizare prin 
proiectul SMID  

Contracția instalațiilor 
de deșeuri este 
finalizată însă acestea 
nu sunt operate. 

2021 – data estimată a finalizării 
procedurii de achiziții 

Monitorizarea post-
închidere a depozitelor de 
deșeuri neconforme 

Activitatea este 
asigurată de UAT-
urile:numicipiul Calafat 
, orașul Filiași și orașul 
Segarcea 

 

 

 
 

4.3 Deșeuri periculoase municipale  

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

Cod deșeu Tip deșeu 

20 01 13* Solvenți 

20 01 14* Acizi 

20 01 15* Alcali 

20 01 17* Substanțe chimice fotografice 

20 01 19* Pesticide 

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

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

20 01 29* Detergenți cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 31* Medicamente citotoxice și citostatice 

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

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

Sursa : Lista europeană a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 
ulterioare 
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Deșeurile de echipamente electrice și electronice periculoase fac obiectul secțiunii 4.6 
Deșeuri de echipamente electrice și electronice. 

 

Cantități de deșeuri periculoase municipale generate 
Similar cu situația națională, la nivelul județului Dolj nu există informații privind 
cantitățile de deșeuri municipale periculoase generate. Conform datelor EUROSTAT, 
media de generare a deșeurilor municipale periculoase în anul 2016 a fost de 2 
kg/locuitor/an în România și de 7 kg/locuitor/an în cazul UE-28. 

Astfel, conform prevederilor Metodologiei PJGD, estimarea cantității generate se 
realizează pe baza indicelului statistic de generare de 2 kg/persoana x an. 

 

Tabel 4-23 Evoluția cantităților de deșeuri periculoase din deșeurile municipale 
generate, tone 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Număr locuitori 650.767 646.620 641.040 635.589 630.911 
Indice generare, kg/loc x an 2 2 2 2 2 
Cantitate de deșeuri 
periculoase municipale, tone 1.301 1.293 1.282 1.271 1.262 

 

 

Gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale 

Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor periculoase municipale s-
a demarat la începutul anului 2019 odată cu delegarea noului serviciu de colectare și 
transport de către ADI. 

Până la această dată, deșeurile periculoase municipale erau colectate în amestec cu 
deșeurile menajere și eliminate la depozitul de deșeuri nepericuloase Mofleni. Pentru 
anumite categorii de deșeuri periculoase care rezultă din gospodăriile populației, există 
sisteme speciale, organizate si gestionate de către operatorii economici care le pun pe 
piață. Este vorba despre cantităţi mici de uleiuri uzate și baterii/ acumulatori auto, care 
sunt colectate prin service-urile auto și/sau magazine specializate. 

Noul operator de colectare și transport, conform prevederilor proiectului SMID,  asigură 
colectarea separată a deșeurilor periculoase de la populație cu ajutorul unor hazmobile 
(vehicule specializate, echipate cu diferite funcţiuni specifice si securizate de protecţie, 
cu recipienţi separaţi şi adecvaţi pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri ), operate 
de personal specializat care preia deșeurile, le evaluează şi le introduce în recipiente 
potriviţi. În județul Dolj, funcționează două incineratoare de deșeuri periculoase și care 
accepta spre eliminare inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri municipale 

Colectarea deșeurilor cu ajutorul hazmobilelor se face periodic, la date şi locaţii bine 
stabilite de comun acord între administraţiile publice locale şi operatorul de salubrizare. 
În locaţia şi data stabilită, hazmobilul staţionează câteva ore. Populația este înştiinţată 
de aceste date şi locaţii şi aduce deșeuri le la hazmobil, fiind preluate cu titlu gratuit 
dacă sunt în cantitate de până la 20 kg.  
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În județul Dolj, funcționează două incineratoare de deșeuri periculoase și care accepta 
spre eliminare inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri municipale. 

 

Tabel 4-24: Instalații pentru eliminarea deșeurilor periculoase municipale 

Tip Instalație Operator 
economic 

Capacitate 
instalație 

Tipuri de 
deșeuri 
periculoase 
municipale 
tratate în 
instalație 

Autorizație 
integrată de 
mediu (AIM) 

Instalație de 
incinerare 
deșeuri 
periculoase 

S.C. Medline 
EXIM S.R.L 

 
1.9 t/h 
45.6 t/zi 
11.400 t/an 

20 01 13*, 20 
01 17*, 20 01 
19*, 20 01 
27*, 20 01 
29*, 20 01 
31*, 20 01 37* 

AIM nr. 
64/03.01.2012 

Instalație de 
incinerare 
deșeuri 
periculoase 

S.C. Stericycle 
România S.R.L 

0.95 t/h 
11,4 t/zi 
3.990 t/an 
 

20 01 13*, 20 
01 14*, 20 01 
15*, 20 01 
17*, 20 01 
19*, 20 01 
27*, 20 01 
26*,  20 01 
29*, 20 01 
31*, 20 01 
33*,  20 01 
37* 

AIM nr. 
58/15.03.201 

 

 

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor periculoase 
municipale din PJGD 

Tabel 4-25: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea 
deșeurilor periculoase municipale 

Obiectiv Termen Grad 
îndeplinire 

Mod de 
îndeplinire 

18.1.Implementarea 
serviciilor de 
colectare şi 
transport pentru 
deşeurile 
periculoase 

18.1.1. Informarea şi 
încurajarea cetăţenilor 
în vederea colectării 
separate a 
componentelor 
periculoase din 
deşeurile menajere. 

Începând 
cu 2008 

Neîndeplinit La sfârșitul 
anului 2018, la 
nivelul 
județului, 
sistemul de 
colectare 
separată 
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Obiectiv Termen Grad 
îndeplinire 

Mod de 
îndeplinire 

18.1.2. Instalarea unor 
de puncte de colectare 
a deşeurilor periculose 
din deşeurile menajere.   

Începând 
cu 2008 

Neîndeplinit deșeuri 
periculoase 
municipale nu 
era 
implementat  

18.2. Eliminarea 
deşeurilor 
periculoase în mod 
ecologic raţional 

18.2.1. Tratarea 
deşeurilor periculoase 
în vederea reciclării şi 
utilizării în procese 
tehnologice. 

Permanent Neîndeplinit 

18.2.2 Asigurarea de 
capacități şi instalaţii în 
conformitate cu 
standardele europene. 

Permanent Îndeplinit La nivelul 
județului Dolj 
există capacități 
pentru 
eliminarea 
deșeurilor 
periculoase 
municipale. 
Acestea au 
capacitatea de 
a prelua 
întreaga 
cantitate de 
deșeuri 
periculoase 
estimată a se 
genera. 
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4.4 Ulei uzat alimentar  

 
Categoriile de uleiuri uzate care se regăsesc în deșeurile municipale sunt cod 20 01 25  
uleiuri și grăsimi comestibile si cod 20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele 
specificate la 20 01 25. 

În România nu există o practică extinsă privind colectarea uleiului uzat alimentar de la 
populație. Există o serie de asociații neguvernamentale care derulează proiecte în 
cadrul cărora uleiului uzat alimentar este ridicat de la generator (București, Timișoara, 
Constanta). Populația mai poate duce uleiul uzat la benzinării sau la centrele 
operatorilor economici care colectează uleiul uzat din sectoarele HORECA. 

 

Cantității de uleiuri uzate alimentar generate 

Conform PNGD 2018 – 2025, cantitatea de ulei uzat alimentar colectată la nivel național 
în anul 2014 a fost de 1.400 tone din care au fost valorificate cca. 1.300 tone. Conform 

estimărilor realizate în cadrul unui studiu european52, potențialul de generare a uleiului 
uzat alimentar în UE-27 este de 3,55 milioane de tone, echivalentul a 8 litri de ulei uzat 
alimentar pe cap de locuitor și an. 

Astfel, estimarea cantității generate de ulei uzat alimentar se va realiza pe baza de 
indicatorului propus de generare de 4 litri/locuitor x an, aplicabil numai locuitorilor din 
mediul urban. 

 

Gestionarea uleiului uzat alimentar 

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

 

 
2 Preluat din Metodologia de realizare/revizuire a PJGD 

Tip 
Instalație 

Operator 
economic 

Capacitate 
instalație 

Tipuri de deșeuri 
periculoase 
municipale tratate 
în instalație 

Autorizație 
integrată de 
mediu (AIM) 

Instalație 
de 
incinerare 
deșeuri 
periculoase 

S.C. 
Medline 
EXIM 
S.R.L 

 
1.9 t/h 
45.6 t/zi 
11.400 t/an 

20 01 13*, 20 01 
17*, 20 01 19*, 20 
01 27*, 20 01 29*, 
20 01 31*, 20 01 
37* 

AIM nr. 
64/03.01.2012 

Instalație 
de 
incinerare 
deșeuri 
periculoase 

S.C. 
Stericycle 
România 
S.R.L 

0.95 t/h 
11,4 t/zi 
3.990 t/an 
 

20 01 13*, 20 01 
14*, 20 01 15*, 20 
01 17*, 20 01 19*, 
20 01 27*, 20 01 
26*,  20 01 29*, 
20 01 31*, 20 01 
33*,  20 01 37* 

AIM nr. 
58/15.03.201 
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Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea uleiurilor uzate 
alimentare din PJGD anterior 

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

 
4.5 Deșeuri de ambalaje 

La nivelul județului Dolj deșeurile de ambalaje se regăsesc în cantitățile de deșeuri 
menajere colectate separat, urmând fluxul acestora. 

 
 

4.6 Deșeuri de echipamente electrice și electronice  

Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul PJGD sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Tabel 4-26: Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac 
obiectul PJGD Dolj 

Cod deșeu** Tip deșeu 
 

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

20 01 23* echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 

20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele 
menționate la 20 01 21 şi 20 01 23, cu conținut de 
componente periculoase 

20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele 
specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 

** conform Listei europene a deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 
ulterioare 
 
 
Cantitatea de DEEE colectată 
 
Tabel 4-27: Cantitatea de DEEE colectată  

Cantități de DEEE TONE /AN 
2014 2015 2016 

Total județ 36.184 
 

15.827 
 

3.916 
 

Sursa: APM Dolj 
 
Cantitățile prezentate in tabelul de mai sus sunt cele care sunt declarate de către 
operatorii care colectează DEEE.  

Scăderea cantităților colectate declarate de către aceștia ar putea avea o explicație în 
implementarea de către furnizorii de astfel de produse noi a sistemului pay back 
(stimularea cumpărătorilor de a preda un produs vechi la achiziționarea unuia nou) care 
se aplică la scara largă în ultimii ani. Alta explicație posibila ar fi  colectarea acestor 
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produse de către reciclatorii dezasamblate ca  fier vechi. Acest aspect poate fi clarificat 
in cadrul  grupului de lucru. 

 
 
Gestionarea DEEE 

In județ colectarea DEEE conform noului sistem implementat este de competenta 
colectorilor specializați, a producătorilor și a autorităților locale. 

În datele puse la dispozitie nu sunt menționate puncte de colectare pentru DEEE la 
nivelul județului Dolj.  

DEEE colectate au fost predate spre  reciclare către SC GreenWEEE INTERNATIONAL 
SA  ROMANIA Buzău Ţinteşti  Ferma Frasinu și SC REMATHOLDING CO SRL  ROMANIA 
Bucureşti Bucureşti Sectorul 4  Sos.Berceni. 

 
Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE din PJGD anterior 

În tabelul de mai jos este prezentat modul de îndeplinire al obiectivelor și țintelor 
privind gestionarea DEEE din PJGD anterior. 
 
Tabel 4-24: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE 

Obiectiv Termen Grad 
îndeplinire 

Mod de 
îndeplinire 

1. Asigurarea 
funcţionării şi 
întreţinerea 
corespunzătoa
re a punctelor 
de colectare 
DEEE conform 
prevederilor 
legale 

1.1 Organizarea şi 
optimizarea 
sistemului de 
colectare selectivă a 
DEEE de la 
gospodăriile 
particulare, care să 
asigure colectarea 
anuală a cel puţin 
2.820 tone. 

Începând cu 
2008  

Îndeplinit  În conformitate 
cu datele 
disponibile la 
nivel de APM 
DOLJ  pentru 
anii 
2014,2015,201
6 cantitatea de 
DEEE colectate 
a fost mai 
mare de 2.870 
tone 

1.2.  Preluarea 
DEEE de la punctele 
de colectare şi 
asigurarea 
reciclării/ 
valorificării acestora 
cu atingerea ţintelor 
din HG 448/2005.   

Permanent Nu sunt date 
disponibile 

 

1.3 Asigurarea 
finanţării 
operaţiunilor de 
preluare de la 
punctele de 

Permanent Nu sunt date 
disponibile 
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Obiectiv Termen Grad 
îndeplinire 

Mod de 
îndeplinire 

colectare, tratare şi 
valorificare a DEEE 

2.  
Desfăşurarea 
de campanii 
de informare 
şi 
conştientizare 

2.1  Desfăşurarea 
de campanii de 
informare şi 
conştientizare a 
consumatorilor cu 
privire la obligaţiile 
ce le revin privind 
DEEE 
 

Permanent Nu sunt date 
disponibile 

 

2.2  Organizarea 
periodică de 
campanii de 
colectare selectivă 
„din uşă în uşă” a 
DEEE de la 
populaţie şi 
informarea 
permanentă a 
populaţiei privind 
calendarul de 
colectare . 

Permanent Nu sunt date 
disponibile 

 

 
 

 
 

4.7 Deșeuri din construcții și desființări  

Deșeurile din construcții și desființări cuprind atât deșeurile din construcții și desființări 
de la populație, colectate de cele mai multe ori de operatorii de salubrizare, cât și 
deșeurile din construcții și desființări rezultate în urma activităților din domeniul 
construcțiilor, gestionate în multe cazuri de respectivii operatori economici. 

Tipurile de deşeuri din construcţii şi desființări (DCD) care fac obiectul PJGD sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. Obiectul planificării îl constituie atât DCD de la 
populație, colectate de cele mai multe ori de operatorii de salubrizare, cât și DCD 
rezultate în urma activităților din domeniul construcțiilor, gestionate în multe cazuri de 
respectivii operatori economici. 

 
Tabel 4-28: Tipurile de deşeuri din construcţii şi desființări care fac obiectul PJGD Dolj 

Cod deșeu** Tip deșeu 
 

17 01 01 Beton 
17 01 02 Cărămizi 
17 01 03 Țigle şi produse ceramice 
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17 01 06* Amestecuri de beton, cărămizi, țigle, sau materiale ceramice cu 
conţinut de 
substanţe periculoase sau fracții separate ale acestora 

17 01 07 Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele 
decât cele specificate la 17 01 06 

17 02 01 Lemn 
17 02 02  Sticlă 
17 02 03 Materiale plastice 
17 02 04* Sticlă, materiale plastice și lemn cu conţinut de/sau contaminate 

cu 
substanţe periculoase 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 
17 04 02 Aluminiu 
17 04 03 Plumb 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Fier şi oţel 
17 04 06 Staniu 
17 04 07 Amestecuri metalice 
17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 
17 04 10* Cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanţe periculoase 
17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

** conform Listei europene a deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu 
modificările ulterioare 
 
 
Cantităţi de deșeuri din construcții și demolări generate 
 
La momentul elaborării acestui plan, la nivel județean nu există date privind generarea 
DCD. Conform datelor EUROSTAT, media de generare a DCD în România a fost de 66 
kg/locuitor x an în 2012, scăzând până la 16 kg/locuitor x an în 20166. EUROSTAT nu 
oferă date despre cantitatea medie generată la nivel UE, însă se cantitatea raportat a 
fi generată în România este de departe cea mai redusă, valorile raportate de celelalte 
state variind între 166 – 5.800 kg/locuitor x an. 

Așa cum este precizat și în PNGD 2018 – 2025, ţinând cont de situația actuală în 
sectorul DCD,  de lipsa legislației specifice privind cerințele de raportare pentru firmele 
de construcții (actele de reglementare nu cuprind cerințe explicite de raportare a 
deșeurilor gestionate), se poate aprecia ca la nivel național cantitățile de DCD generate 
sunt subestimate. 

Astfel, estimarea cantităţii de DCD generate se va realiza pe baza următorilor indici de 
generare (preluați din studiul LIFE menționat):  

• 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban;  

• 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural. 

 
Tabel 4-29: Cantități de DCD colectate 

Deșeuri din 
construcții și 
desființări 

Cantitate colectată (t/an) 
2014 2015 2016 2017 2018 

DCD din urban 84.411 83.890 83.172 81.826 81.906 
DCD din rural  25.050 24.885 24.668 24.663 24.263 
Total județ 109.461 108.774 107.840 106.488 106.169 
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Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
La data intocmirii  prezentului nu exista date la nivel județean privind  cantitățile de 
deşeuri din construcţii şi demolări colectate și nici despre instalaţiile de tratare şi 
eliminare a DCD . 

 
Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE din PJGD anterior 

Tabel 4-27: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea 
deşeurilor din construcţii şi demolări 

Obiectiv Termen Grad 
îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

1.  Elaborarea unei Strategii la 
nivel judeţean privind 
gestionarea deşeurilor din 
construcţii şi demolări, în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei naţionale şi europene 

2009  Neîndeplinit La momentul 
elaborării PJGD nu 
există o astfel de 
strategie. 

2.Colectarea separată a 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări, pe categorii (deşeuri 
periculoase şi deşeuri 
nepericuloase) 

Începând 
cu 2008 

Neîndeplinit Există cantități de 
deșeuri din demolări 
în majoritatea 
localităților care încă 
sunt depozitate 
necontrolat 
 

3.Crearea de capacități de tratare 
şi valorificare a deşeurilor din 
construcţii şi demolări 

Începând 
cu 2008 

Parțial 
îndeplinit 

La nivel județean 
există capacități de 
tratare DCD 

4.Asigurarea de capacități de 
eliminare corespunzătoare a 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări ce nu pot fi valorificate 

Permanent Neîndeplinit La nivel județean nu 
există depozite pentru 
deșeuri inerte 

5.Interzicerea depozitării 
necontrolate a deşeurilor din 
construcţii şi demolări 

Permanent Neîndeplinit   

 
 
 
 

4.8 Nămoluri rezultate de la epurare apelor uzate orășenești  

	
Cantități de nămol generate 

Gestionarea nămolurilor la nivelul judeţului Dolj este reglementată în Strategia de 
gestionare a  Nămolurilor, elaborată în cadrul Proiectului  regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă, și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020.   
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În continuare  vor fi prezentate toate staţiile de epurare orăşeneşti existente la nivelul 
Județului DOLJ, caracteristicile acestora, precum şi cantitățile de nămol rezultate anual. 

 
Tabel 4-30: Staţii de epurare orăşeneşti – situaţia existentă, anul 2018  

Denumirea stației 
de epurare 

Număr de 
Locuitori deserviți 

Echivalent 
locuitor * 

Cantitate de nămol 
rezultată 
(t/an subst. 
uscată**) 

Făcăi (Craiova)   303.524 385.000 26.386 

Calafat 18.197 30.000 336 

Filiași 18279 14.000 330 

Cerat 4.240 8.000 - 

Rastu Nou 23.331 30.000 - 

Bechet 4.333 21.000 - 

Bârca 4.068 3.500 - 

Goicea  2.547 2.500 - 

Bistrețu Nou  4.262 3.000 - 

Bistrețu Vechi   4.262 3.000 - 
*Conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 
mediul 
acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, un echivalent locuitor (e.l.) 
reprezintă: încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - 
CBO5 - de 60 g O2/zi; 
** Conform SR 12702/1997 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea 
apelor uzate, „substanța uscată (solide totale)” reprezintă „substanța rezultată din nămol prin 
uscarea acestuia la 1050C”. 
 
 
Tabel 4-31: Staţii de epurare orăşeneşti – planificare 

Denumirea 
stației 
de epurare 
 

Număr de 
locuitori 
deserviți 
 

Echivalent 
locuitor 
 

Cantitate 
estimată 
de nămol 
(t/an subst. 
uscată) 
 

Mod de 
gestionare 
nămol 
 

Făcăi 
(Craiova)   
 

303.524 385.000 26.386 Depozitare și utilizare în 
agricultură 

Calafat 
 

18.197 30.000 336 Depozitare și utilizare în 
agricultură 

Filiași 18279 14.000 330 Depozitare și utilizare în 
agricultură 

Cerat 12.204 8.000 - Depozitare  
Rastu Nou 23.331 30.000 - Depozitare  
Bechet 4.333 21.000 - Depozitare  
Bârca 4.068 3.500 - Depozitare  
Goicea  2.547 2.500 - Depozitare  
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Denumirea 
stației 
de epurare 
 

Număr de 
locuitori 
deserviți 
 

Echivalent 
locuitor 
 

Cantitate 
estimată 
de nămol 
(t/an subst. 
uscată) 
 

Mod de 
gestionare 
nămol 
 

Bistrețu 
Nou  

4.262 3.000 - Depozitare  

Bistrețu 
Vechi   

4.262 3.000 - Depozitare  

 
 
 
 
Tabel 4-32: Staţii de tratare apă orăşeneşti – planificare 

Denumirea 
stației 
tratare apă 
 

Număr de 
locuitori 
deserviți 
 

Cantitate estimată 
de nămol (t/an 
subst. uscată) 
 

Mod de 
gestionare 
nămol 
 

Ișalnița   
 

303.524 121 Depozitare 

Calafat 
 

18.197 32 Depozitare 

 
 
 
Gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare și stațiile de tratare apă 
orăşeneşti 
 
În tabelul următor sunt prezentate toate instalațiile de tartare/valorificare/ eliminare 
a nămolului de la stațiile de epurare. 
 
Tabel 4-33: Descrierea instalaţiilor de tratare/valorificare/eliminare a nămolului de la 
stațiile de epurare, anul 2018  

SEAU 
 

Tip 
instalație* 
 

Descriere 
proces 
 

Capacitate 
proiectată 
(t/an) 
 

Făcăi 
(Craiova)   
 

Instalație 
de 
tratare- 
digestie 
anaerobă 

Linia tehnologică de tratare nămol din stația 
de epurare Făcăi (Craiova) cuprinde:  

- 1 stație de pompare nămol primar; 
- 2 (1+1) rezervoare de stocare nămol 
primar (îngroșătoare gravitaționale)  
- 1 rezervor de nămol primar  
- 1 stație de pompare recirculare nămol 
activat (RAS)  
- 1 stație de pompare nămol activat in 
surplus (SAS)  
- 1 clădire de pre-deshidratare nămol 
unde are loc amestecarea nămolului cu 
polielectrolit, îngroșarea mecanică și pre-
deshidratarea cu ajutorul a 3 filtre presă.  
- 1 rezervor de nămol brut; 
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SEAU 
 

Tip 
instalație* 
 

Descriere 
proces 
 

Capacitate 
proiectată 
(t/an) 
 

- 2 bazine de fermentare anaerobă 
(digestoare)  
- 1 bazin secundar de fermentare 
anaerobă,  
- 1 bazin de stocare nămol fermentat  
- 1 clădire deshidratare finală a 
nămolului unde este amplasată și o 
instalație de preparare și dozare 
polielectrolit. Deshidratarea se realizează 
cu ajutorul a 3 filtre presă cu banda, pentru 
a atinge un conținut de 20-22% substanță 
uscată; 
- 1 platformă betonată de depozitare 
nămol – S=10.340 mp 
- 1 stație de pompare supernatant 
platforma nămol  
- 1 rezervor de biogaz  V=970 mc; 
- 1 stație de reconversie  

La SEAU Făcăi (Craiova) s-a realizat o haldă 
de nămol prin extinderea platformei de nămol 
existentaă până la un volum util de 100.000 
m3, astfel suprafața disponibilă în incinta 
stației este de 18.000 m2. 
Nămolul fermentat și deshidratat la 25% SU 
este depus pe platforma betonată de 
depozitare nămol din cadrul stației. 
În  funcție de calitatea nămolurilor, acestea 
vor fi valorificate în agricultură după 
efectuarea de analize la un laborator acreditat 
RENAR.  
în cazuri excepționale, dacă analizele nu se 
încadrează în parametrii care permit utilizarea 
în agricultură, aceste mici cantităţi pot fi 
eliminate la CET Ișalnița.  
În  prezent nămolurile provenite de la toate 
SEAU-rile din aria de operare a SC Compania 
de Apă Oltenia se transporta și se depozitează 
la platforma betonată de depozitare a 
nămolului de la SEAU Făcăi (Craiova). 

Calafat 
 

Instalație 
de 
tratare- 
digestie 
anaerobă 

Linia tehnologică de tratare a nămolului din 
stația de epurare Calafat cuprinde:  

- rezervoare biologice dispuse concentric; 
- bazine de aerare cu nămol de 
recirculare; 
- 1 rezervor de stocare nămol  
- 1 malaxor; 
- pompe de alimentare presa de filtrare; 

480 t/an 
nămol cu 
20% s.u 
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SEAU 
 

Tip 
instalație* 
 

Descriere 
proces 
 

Capacitate 
proiectată 
(t/an) 
 

- 1 presa de filtre cu echipament de 
deshidratare  
- 1 transportor nămol deshidratat  
- 1 îngroșător de nămol. 
 

Filiasi 
 

Instalație 
de 
tratare- 
mecanică 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Filiași cuprinde: 

- 1 rezervor tampon de nămol activat in 
exces de la treapta biologica; 
- 1 îngroșător cu banda sau centrifugă, 
pentru îngroșarea nămolului la 4-6% su; 
- 1 bazin tampon interproces; 
- 1 unitate de deshidratare cu banda 
presă sau centrifugă, pentru a atinge un 
conținut de 20% substantă uscată; 
- 1 stație stabilizare cu var a nămolului. 

 

308 

Cerat 
 

Instalație 
de 
tratare- 
mecanică 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Cerat cuprinde: 

- 1 instalație de deshidratare a nămolului   
- 1 îngroșătorul cu banda  
- 1 instalație pentru dozarea soluției de 
polielectroliti (5 kg/ tona de S.U) 
- 1 bazin de stocare nămol in exces,  
- 1 bazin de stocare nămol ingrosat; 
- 1 depozit temporar de nămol 
deshidratat:  

Lucrarile de execuție la SEAU Cerat au fost 
finalizate in octombrie 2016.  In prezent SEAU 
funcționează doar cu treapta mecanica. 

450 

Rastu 
Nou  
 

Instalație 
de 
tratare- 
mecanică 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Rastu Nou cuprinde: 

- 1 clădire îngroșare si deshidratare 
nămol in exces, inclusiv instalații de 
preparare și dozare soluție polimeri - 
producția totală de nămol  este de ordinul a 
1600 kg/zi; 
- 1 bazin tampon de nămol in exces si 
ingrosat; 
- 1 depozit temporar nămol deshidratat  
- 1 stație de tratare cu var a nămolului 
provenit din canalizare. 
In prezent SEAU funcționează doar cu 
treapta mecanica si ca urmare, aceasta 
staţie de epurare nu produce nămol. 
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SEAU 
 

Tip 
instalație* 
 

Descriere 
proces 
 

Capacitate 
proiectată 
(t/an) 
 

Bechet  
(21000 
l.e) 

Instalație 
de 
tratare- 
digestie 
anaerobă 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Bechet cuprinde: 

- 1 camera de distribuție la bazine cu 
nămol activat; 
- Bazine cu nămol activat cu zone 
anaerobe, anoxice și de aerare;  

• Zona anaerobă - reducerea fosforului, 
echipată cu mixere submersibile; 

• Zona anoxică - de denitrificare, echipată 
cu mixere submersibile; 

• Zona aerare/nitrificare, echipată cu 
sisteme de aerare formate din difuzoare 
cu bule fine, și cu pompe de recirculare 
internă. 

- 1 camera de distribuție pentru 
decantoare secundare (finale); 
- decantoare secundare (finale); 
- 1 stație de suflante ; 
- 1 stație de pompare nămol activat de 
recirculare și în exces; 
 

Stația de epurare a fost pusa in funcțiune in 
decembrie 2018. Nămolul provenit de la SEAU 
Bechet va fi ingrosat, deshidratat, transportat 
si stocat pe platforma de depozitare de la 
SEAU Facai (Craiova). In funcție de calitatea 
nămolului acesta va fi valorificate in 
agricultura după efectuarea de analize la un 
laborator acreditat RENAR. 

 

Barca 
(3500 
l.e) 

Instalație 
de 
tratare- 
digestie 
anaerobă 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Bârca cuprinde: 
- Bazinul de egalizare; 
- Bazin anaerob; 
- Bazin de aerare; 
- Bazin de sedimentare; 
- Bazin de contact cu clorul; 
- Bazin de digestie aerobă. 
Este o statie de epurare mecano-biologica 
compacta (tip Artemis). Statia de epurare nu 
functioneaza inca la capacitate nominala 
(populatie insuficient racordata). Se 
estimeaza ca incepana cu anul 2022 aceasta 
statie va produce nămol. 
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SEAU 
 

Tip 
instalație* 
 

Descriere 
proces 
 

Capacitate 
proiectată 
(t/an) 
 

Pe viitor nămolul rezultat de la SEAU Barca se 
va transporta si depozita la SEAU Facai 
(Craiova). 

Goicea 
 

Instalație 
de 
tratare- 
mecanică 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Goicea cuprinde: 
Modulul I tip containerizata MBBR (cu o 
capacitate de 250 mc/zi) 

- Bazin îngroșare (concentrare) nămol in 
exces; 
- Mixer bazin îngroșare nămol; 
- Pompa alimentare filtru presa; 
- Filtru presa; 
- Platforma nămol deshidratat; 
- Bazin preparare si stocare soluție 
polielectrolit; 
- Mixer bazin preparare polielectrolit; 
- Pompa dozare soluție polielectrolit. 

Modulul II  pentru 1.000 l.e. (tip AQUAECO): 
Treapta de prelucrare si deshidratare nămol: 

- Bazin colectare si decantare (îngroșare) 
nămol echipat cu pompa transfer nămol in 
exces spre deshidratare; 
- Instalație de deshidratare nămol cu saci 
si instalație de preparare coagulant; 

Statia de epurare nu functioneaza inca la 
capacitate nominala (populatie insuficient 
racordata). Se estimeaza ca incepana cu anul 
2022 aceasta statie va produce nămol. 
Pe viitor nămolul rezultat de la SEAU Goicea 
se va transporta si depozita la SEAU Facai 
(Craiova). 

 

Bistretu 
Nou 
 

Instalație 
de 
tratare- 
mecanică 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Bistretu Nou cuprinde: 

- Bazin preparare si stocare soluție 
depolielectrolit; 
- Pompa dozare soluție polielectrolit; 
- Bazin îngroșare nămol in exces; 
- Filtru presa nămol; 
- Pompa alimentare filtru presa. 

Este o statie de purare mecano-biologica de 
tip ECOPUR. Statia de epurare nu 
functioneaza inca la capacitate nominala 
(populatie insuficient racordata). Se 
estimeaza ca incepana cu anul 2023 aceasta 
statie va produce nămol. 
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SEAU 
 

Tip 
instalație* 
 

Descriere 
proces 
 

Capacitate 
proiectată 
(t/an) 
 

Pe viitor nămolul rezultat de la SEAU Bistretu 
Nou se va transporta si depozita la SEAU Facai 
(Craiova). 

Bistretu 
Vechi 
 

Instalație 
de 
tratare- 
mecanică 

Treapta de tratare a nămolului de la stația de 
epurare Bistretu Vechi cuprinde: treapta 
mecanica șo treapta biologica: 
Este o statie de epurare mecano-biologica 
compacta, containerizata, tip COMPACT SE.  
Statia de epurare nu functioneaza inca la 
capacitate nominala (populatie insuficient 
racordata). Se estimeaza ca incepana cu anul 
2023 aceasta statie va produce nămol. 
Pe viitor nămolul rezultat de la SEAU Bistretu 
Vechi se va transporta si depozita la SEAU 
Facai (Craiova). 

 

 
 
 
Cantitățile de nămoluri gestionate la nivelul județului pot fi prezentate după modelul de 
mai jos. 
 
Tabel 4-34: Cantități de nămol de la stațiile de epurare orășenești și stațiile de tratare 
apă gestionate 

 Cantitate nămol(t/an) 

2016 2017 2018 

Cantitate nămol rezultat 

 

20.383 27.188 13.800 

Cantitate nămol tratat/valorificat, din 

care: 

20.383 27.188 13.800 

- prin compostare - - - 

- prin fermentare anaerobă - - - 

- prin co-incinerare - - - 

- utilizat în agricultură 5.120 - - 

Cantitate nămol depozitat 15.263 27.052 13.647 

Cantitate nămol incinerat - - - 
Surse date:, operatorii stațiilor de epurare 
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Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și țintelor privind gestionarea nămolurilor din PJGD 
anterior 

Tabel 4-33 : Modul de îndeplinire a obiectivelor privind gestionarea nămolurilor 

Obiectiv Termen Grad 
îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

1.   Elaborarea unei Strategii la 
nivel judeţean privind 
gestionarea nămolurilor 
provenite de la staţiile de 
epurare orăşeneşti, în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei naţionale şi europene 

2009  Îndeplinit   In cadrul 
Proiectului regional 
de dezvoltare a 
infrastructurii de 
apa si apa uzata in 
județul Dolj, in 
perioada 2014-
2020  - a  fost 
elaborata Strategia 
privind  
Managementul 
nămolurilor  

2. Prevenirea depozitării ilegale 
şi a deversării nămolului în 
apele de suprafaţă 

Permanent Îndeplinit  

3. Promovarea prioritară a 
valorificării în agricultură în 
condiţiile respectării 
prevederilor legislative 

Permanent Îndeplinit În  perioada 2013-
2016 de la stația 
de epurare Făcăi  
au fost folosite in 
agricultură 12.112 
tsu in baza a 5 
permise de 
aplicare emise de 
APM Dolj 

4.Utilizarea nămolurilor 
necontaminate pentru 
reabilitarea terenurilor 
degradate şi acoperirea 
depozitelor existente, conform 
prevederilor legislative 

Permanent Îndeplinit  

5.Promovarea tratării prin 
presare/deshidratare în vederea 
co-incinerării 

Permanent Îndeplinit În strategia 
elaborată este 
prevăzută 
deshidratarea 
nămolurilor în 
vederea incinerării 
la Fabricile de 
ciment/ 
termocentrale 
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5 PROIECȚII 

5.1 Proiecția socio-economică  
Evoluția socio-economică este un factor important în planificarea managementului 
deșeurilor. Pentru aceasta au fost realizate următoarele proiecții: 

• proiecția populației; 

• proiecția principalilor indicatori socio-economici; 

• proiecția veniturilor populației. 

Proiecția este realizata pentru perioada 2018 – 2040, având anul 2017 ca an de baza 
pentru proiecții. 

 
 

5.1.1 Proiecția populației 

Proiecția privind evoluția populației in județul Dolj se bazează pe următoarele elemente:  

• populația rezidentă la 01.01. 2018, furnizată de către INS la nivelul județului 
Dolj, pe medii de rezidență; 

• informații cuprinse în publicația statistică, elaborată de INS în 2017, 
”Proiectarea populaţiei României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060”, 
scenariul mediu. 

Tabelul următor prezintă evoluția populației, elaborata pe baza ipotezelor menționate 
anterior: 

Tabel 5-1: Evoluția populației județului Dolj, 2019 – 2025 (număr persoane) 

anii 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total 622.543 614.175 608.377 602.579 596.781 590.983 585.185 
Urban 323.574 319.517 316.791 314.059 311.323 308.581 305.833 
Rural 298.969 294.658 291.586 288.520 285.458 282.402 279.352 

Sursa: estimări Consultant 
 
 
 

5.1.2 Proiecția indicatorilor socio-economici 

Pentru indicatorii macroeconomici au fost utilizate proiecțiile din lucrarea “Proiecția 
principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2022“, Comisia 
Națională de Prognoza, ediția decembrie 2018. Pentru anul 2022 datele au fost 
actualizate, la nivel național, pe baza lucrării “Prognoza principalilor indicatori 
macroeconomici 2018 - 2022”, publicata in ianuarie 2019 . Pentru perioada 2023 -2040 
datele au fost estimate considerând că se păstrează constante toate tendințele. Pentru 
a evita supraaprecierile, valorile unor indicatori economici au fost limitate la valorile 
estimate pentru anul 2022. 

Tabelul următor prezinta proiecția principalilor indicatori socio-economici : 

 
Tabel 5-2: Proiecția principalilor indicatori socio-economici pentru PJGD  
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Indicator UM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Indicatori macro-economici 

Rata inflației la lei % 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

Curs de schimb 
leu/euro 

lei/1 
euro 

4,67 4,62 4,6 4,58 4,58 4,58 4,58 

PIB (in preturi curente)  

Romania  mil lei 102247
2 

110102
4 

117859
1 

126145
6 

135631
7 

145831
2 

156797
7 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

mil lei 79411 85671 92045 98948 106794 115262 124402 

Județ Dolj mil lei 28287 30499 32730 35146 37897 40863 44061 

Creștere reală PIB 

Romania  % 5,5% 5,7% 5% 5% 5% 5% 5% 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

% 5,7% 5,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

Județ Dolj % 5,7% 5,8% 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

PIB per capita 

Romania  
euro/ 
capita 

11306 12378 13384 14453 15607 16854 18200 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

euro/ 
capita 

8959 9815 10710 11685 12749 13910 15176 

Județ Dolj 
euro/ 
capita 

9828 10729 11658 12669 13768 14962 16260 

Rata șomajului înregistrat 

Romania  % 3,3% 3% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

% 5,9% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Județ Dolj % 8,1% 7,8% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 

Câștigul salarial mediu net lunar 

Romania  
lei/lun

a 
2902 3120 3347 3585 3932 4312 4729 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

lei/lun
a 

2525 2703 2865 3032 3285 3559 3856 

Județ Dolj 
lei/lun

a 
2681 2885 3069 3230 3480 3749 4039 

Creșterea reala a câștigului salarial mediu net lunar 

Romania % 9,3% 7,5% 7,3% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 

Regiunea Sud Vest 
Oltenia 

% 9,3% 7,1% 6,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 

Județ Dolj % 9,8% 7,6% 6,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

 

 
 

5.1.3 Proiecție venituri populație 

 
Pentru realizarea proiecției veniturilor populației au fost parcurși următorii pași: 
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• proiecția venitului nominal  brut pe gospodărie și pe persoană, pe medii de 
rezidență pentru familia medie și pentru decila 1; pentru acesta s-au utilizat 
următoarele ipoteze: 
o la nivel regional, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană 

constă în ajustarea valorilor înregistrate în anul 2017 cu valorile indicelui 
Creșterea reală a PIB regional estimată pentru perioada 2018 – 2040; 

o valorile de referință pentru venitul brut pe gospodărie și pe persoană se 
regăsesc în publicația statistică Coordonate ale nivelului de trai în România. 
Veniturile şi consumul populației în anul 2017; 

o la nivel județean, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană 
constă în ajustarea veniturilor brute proiectate la nivel de regiune cu un 
factor de corecție județean, calculat ca raport dintre nivelul regional și cel 
județean al creșterii salariului net; 

o raportul între cheltuielile medii pe o gospodărie din mediul rural și din cel 
urban se va menține constant la nivelul anului 2017, de 1 : 1,2; 

o raportul dintre veniturile medii la nivel județean și veniturile gospodăriilor 
din mediul urban se menține contant la nivel anului 2017 și anume de 1 : 
1,127458207; 

o raportul dintre veniturile medii la nivel județean și veniturile gospodăriilor 
din mediul rural se menține contant la nivel anului 2017 și anume de 1 : 
0,832945131; 

o pentru determinarea veniturilor brute pentru o gospodărie pentru decila 1, 
se va menține constant nivelul decalajului de 1 : 4,4, înregistrat în anul 2017 
între veniturile medii pe o gospodărie din prima decilă (care cuprinde 
gospodăriile cu cele mai mici venituri pe persoană) şi veniturile medii pe o 
gospodărie din ultima decilă (formată din gospodăriile cu veniturile cele mai 
mari); raportul dintre veniturile unei gospodării medii și o gospodărie din 
decila 1 de venit se menține constant, la nivelul anului 2017, de 1 : 
0,459651502; 

o pentru determinarea veniturilor brute pentru o persoană pentru decila 1, se 
va menține constant nivelul decalajului de 1 : 7,9, înregistrat în anul 2017, 
calculat ca raport dintre veniturile ce revin în medie pe o persoană din 
gospodăriile care formează prima și ultima decilă; raportul dintre veniturile 
unei persoane dintr-o gospodărie medie și o persoană dintr-o gospodărie din 
decila 1 de venit se menține constant, la nivelul anului 2017, de 1 : 
0,328607948. 

• proiecția veniturilor reale disponibile : 
o pentru proiecția veniturilor reale disponibile (nete) ale populației pentru 

familia medie și decila 1, se menține constantă proporția venitului disponibil 
în totalul veniturilor populației înregistrată la nivelul anului 2017, de 
77,90%. 
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Tabelul următor prezintă proiecția veniturilor brute și  a veniturilor nete pe gospodărie 
și pe persoană, determinate pe baza ipotezelor de mai sus.  
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Tabel 5-3: Proiecția veniturilor populației din județul Dolj, perioada 2018 – 2025  

Indicator UM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rata inflației % 2,80% 2,60% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 

Creșterea reala PIB regional % 5,7% 5,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

Venitul brut pe gospodărie, 
gospodărie medie, regiunea SVO 

lei/ luna/ 
gosp 

3.352,26 3.550,04 3.741,74 3.943,79 4.156,75 4.381,21 4.617,80 

Venitul brut pe persoana, 
gospodărie medie, nivel regional 

lei/ luna/ 
pers 

1.295,88 1.372,34 1.446,45 1.524,56 1.606,89 1.693,66 1.785,12 

Corecție pentru nivel  județ - 1,000 0,946667 0,821918 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 

Venitul brut, pe gospodărie 
medie, județul Dolj 

lei/ luna/ 
gosp 

3352,26 3360,7 3075,4 3221,69 3395,65 3579,02 3772,29 

Venitul brut, pe gospodărie 
medie, județul Dolj, urban 

lei/ luna/ 
gosp 

3779,533 3789,049 3467,385 3632,321 3828,453 4035,195 4253,099 

Venitul brut, pe gospodărie 
medie, județul Dolj, rural 

lei/ luna/ 
gosp 

2792,25 2799,28 2561,64 2683,49 2828,39 2981,13 3142,11 

Venitul brut pe gospodărie, Decila 
1 de venit 

lei/ luna/ 
gosp 

1540,87 1544,75 1413,61 1480,85 1560,82 1645,10 1733,94 

Venitul brut, pe persoana din 
gospodărie medie, județul Dolj 

lei/ luna/ 
pers 

1295,88 1299,15 1188,86 1245,42 1312,67 1383,55 1458,27 

Venitul brut, pe persoana din 
gospodărie medie, județul Dolj, 
urban 

lei/ luna/ 
pers 

1461,05 1464,74 1340,39 1404,16 1479,98 1559,89 1644,14 

Venitul brut, pe persoana din 
gospodărie medie, județul Dolj, 
rural 

lei/ luna/ 
pers 

1079,40 1082,12 990,26 1037,37 1093,38 1152,42 1214,66 

Venitul brut pe persoana din 
gospodărie din Decila 1 de venit 

lei/ luna/ 
pers 

425,84 426,91 390,67 409,25 431,35 454,65 479,20 
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Indicator UM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Venitul net (disponibil) real, pe 
gospodărie medie, județul Dolj 

lei/ luna/ 
gosp 

2540,28 2551,64 2337,30 2450,88 2583,21 2722,71 2869,74 

Venitul net (disponibil)real, pe 
gospodărie medie, județul Dolj, 
urban 

lei/ luna/ 
gosp 

2864,06 2876,87 2635,21 2763,26 2912,47 3069,74 3235,51 

Venitul net (disponibil real, pe 
gospodărie medie, județul Dolj, 
rural 

lei/ luna/ 
gosp 

2115,92 2125,38 1946,85 2041,44 2151,68 2267,87 2390,34 

Venitul net (disponibil)real pe 
gospodărie, Decila 1 de venit 

lei/ luna/ 
gosp 

1167,64 1172,87 1074,35 1126,55 1187,38 1251,50 1319,08 

Venitul net (disponibil) real, pe 
persoana din gospodărie medie, 
județul Dolj 

lei/ luna/ 
pers 

981,99 986,39 903,53 947,44 998,60 1052,52 1109,37 

Venitul net (disponibil) real, pe 
persoana din gospodărie medie, 
județul Dolj, urban 

lei/ luna/ 
pers 

1107,16 1112,12 1018,70 1068,20 1125,88 1186,68 1250,77 

Venitul net (disponibil) real , pe 
persoana din gospodărie medie, 
județul Dolj, rural 

lei/ luna/ 
pers 

817,95 821,61 752,59 789,17 831,78 876,70 924,04 

Venitul net (disponibil) real pe 
persoana din gospodărie din 
Decila 1 de venit 

lei/ luna/ 
pers 

322,69 324,14 296,91 311,34 328,15 345,87 364,55 
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5.2 Proiecția privind generarea deșeurilor municipale  

5.2.1 Metodologia utilizată 

Proiecția generării deşeurilor municipale pentru perioada de planificare reprezintă baza 
de calcul pentru estimarea capacităților viitoarelor obiective necesar a fi realizate în 
cadrul sistemului de gestionare integrată a deşeurilor. În această secțiune este 
prezentată proiecția deșeurilor municipale estimate a se genera pe perioada de 
planificare cu evidențierea fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile municipale 
respectiv deșeuri biodegradabile. 
 
Metodologia și ipotezele considerate pentru evoluția deșeurilor municipale 
Evoluția deșeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de 
deșeuri și anume deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri din piețe, deșeuri din 
parcuri și grădini și deșeuri stradale. 
 
Evoluția deșeurilor menajere s-a determinat pe baza următoarelor date: 

• evoluția populației - prezentată în secțiunea 5.1.1; 
• evoluția ratei de conectare la servicii de salubrizare – conform obiectivelor 

prezentate în secțiunea 6, rata de conectare va ajunge la 100% în anul 2019; 
• evoluția indicatorului de generare deşeuri menajere – determinat pe baza 

datelor privind situația existentă și a căror evoluție depinde pe de o parte de 
creșterea economică din județ iar pe de altă parte de implementarea măsurilor 
privind prevenirea generării deșeurilor. În estimări s-a conținut cont de 
asemenea de prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor. 
 

Deșeurile similare s-au determinat având în vedere ponderea în deșeurile menajere. 
Valoarea ponderii s-a estimat având în vedere dezvoltarea economică din județ. 
 
Deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe au fost estimate 
pentru primul an de proiectare ( anul 2019)  dat fiind că înafara Municipiului Craiova, 
restul localităților urbane nu furnizat date distincte pentru aceste categorii de deșeuri 
din deșeurile municipale, acestea fiind raportate în amestec cu deșeurile menajere și 
similare. Conform prevederilor PNGD evoluția acestora este de așteptat să rămână 
constantă pe perioada planificării. 

 
 

5.2.2 Proiecția deșeurilor municipale 

Pentru proiecția generării deşeurilor municipale s-au utilizat următoarele ipoteze: 

• Rata de conectare la servicii de salubrizare va crește de la 48% în anul 2018 la 
100% în anul 2019, 
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• Indicatorii de generare deşeuri menajere –rămân constanți pe perioada de 
planificare. Conform prevederilor PNGD, indicatorii de generare se estimează că 
vor scade cu cca 10% ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire a generării 
deșeurilor. Însă, având în vedere prognoza de creștere economică în judeţul 
Dolj ( a se vedea secțiunea 5.1.2) este de așteptat că indicatorul de generare 
deşeuri menajere să crească. Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor 
două ipoteze, se apreciază că indicatorii de generare vor rămâne constanți pe 
perioada de planificare, respectiv: 

o 0,70 kg/loc/zi în Municipiul Craiova; 

o 0,55 kg/loc/zi în Municipiul Băilești și orașele Calafat, Bechet, Dăbuleni, 
Filiași și Segarcea; 

o 0,40 kg/loc/zi în mediul rural. 

 

• Deşeurile similare – pentru proiecție s-a utilizat ipoteza din PNGD conform 
căreia, deșeurile similare reprezintă 25% din deșeurile menajere pentru 
întreaga perioadă de planificare. De asemenea, conform informațiilor prezentate 
în secțiunea 3, în județul Dolj s-a plecat de la ipoteza că ponderea deșeurilor 
similare din deșeurile menajere variază în funcție de mediul de rezidență. Astfel, 
ponderile deșeurilor similare din deșeurile menajere utilizate în proiecții sunt: 

o 30% în Municipiul Craiova; 

o 25% în Municipiul Băilești și orașele Calafat, Bechet, Dăbuleni, Filiași și 
Segarcea; 

o 20% în mediul rural. 

 

• Deşeurile din pieţe, parcuri și grădini și deșeuri stradale – pe perioada planificării 
cantitatea se estimează a rămâne constantă, 

Estimarea cantității de deșeuri de municipale generate în judeţul Dolj, realizată pe 
baza proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de 
salubrizare și a ipotezelor prezentate mai sus, este prezentată în tabelul următor. 

 
Tabel 5-4: Proiecția cantităților de deșeuri municipale la nivelul județului Dolj, tone 

JUDET DOLJ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deșeuri 
menajere 

116045 120973 119859 118745 117631 116515 115400 

Deșeuri 
similare 

26902 31032 30751 30470 30189 29908 30110 

Deșeuri din 
grădini si 
parcuri 

3058 3058 3058 3058 3058 3058 3058 
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JUDET DOLJ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Deșeuri din 
piețe 

2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 

Deșeuri 
stradale 

4542 4532 4527 4521 4515 4509 4503 

Total deșeuri 
municipale 
generate si 
colectate 

152801 161850 160450 159049 157647 156245 155325 

Deșeuri 
generate si 
care nu intra 
in sistem 

6547 0 0 0 0 0 0 

Deșeuri 
reciclabile 
generate și 
predate direct 
colectorilor 

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Total deșeuri 
municipale 
generate dar 
care nu intra 
in sistem 

8747 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

TOTAL deșeuri 
municipale 
generate 

161549 164050 162650 161249 159847 158445 157525 

Indicator 
generare, 
kg/loc/an 

259 267 267 268 268 268 269 

 
 
 

5.2.3 Proiecția compoziția deșeurilor municipale 

La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor municipale sunt  luate în 
considerare următoarele ipoteze: 

• Deșeurile menajere și similare,  
o în perioada 2019 – 2025: 

- procentul deșeurilor de plastic va prezenta o scădere până la 10% ca 
urmare a reducerii consumului de pungi de plastic și ambalaje de 
plastic, care treptat vor fi înlocuite cu ambalaje de sticlă și hârtie; 

- procentul deșeurilor de sticlă va prezenta o scădere până la 4,5% ca 
urmare a introducerii sistemului depozit pentru ambalajele 
reutilizabile; 
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- procentul de biodeșeuri va prezenta o scădere de până la 55% ca 
urmare a implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor 
alimentare; 

- procentul de deșeuri de hârtie/carton va prezenta o creștere 
etapizată până la 13,5%; 

- procentul de deșeuri de metal va prezenta o creștere etapizată până 
la 3,5%; 

-  procentul de deșeuri de lemn va prezenta o creștere etapizată până 
la 2,7%; 

-  procentul de deșeuri textile se va menține la o valoare constantă de 
1%. 

- În perioada 2026-2040: compoziția deșeurilor menajere și similare 
rămâne constantă la valorile din anul 2025 

• Deșeurile din servicii publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) – în perioada 
de planificare compoziția rămâne constantă la valoarea din anul 2018. 

Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelele de mai jos sunt prezentate 
rezultatele proiecțiilor privind compoziția pentru fiecare categorie de deșeuri în parte. 

 

Tabel 5-5: Proiecția privind compoziția deșeurilor menajere și similare, 2015 - 2025 

Tip deșeu Ponderea (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hârtie și carton 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,3 13,5 
Metale 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 
Plastic 11,3 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 
Sticlă 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 
Lemn 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 
Biodeșeuri 57,0 57,0 56,5 56,5 56,0 55,5 55,0 
Textile 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Voluminoase 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 3,0 
Alte deșeuri 6,8 6,3 6,6 6,3 6,6 6,7 6,8 

Sursa: PNGD 
 

 

Tabel 5-6: Proiecția privind compoziția deșeurilor din grădini și parcuri, 2019-2025 

Tip deșeu Ponderea (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hârtie și carton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Metale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Plastic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sticlă 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tip deșeu Ponderea (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lemn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biodeșeuri 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 
Textile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voluminoase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alte deșeuri 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Sursa: PNGD 
 
 
 
Tabel 5-7: Proiecția privind compoziția deșeurilor din piețe, 2019 – 2025 

Tip deșeu Ponderea (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hârtie și carton 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
Metale 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Plastic 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
Sticlă 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Lemn 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Biodeșeuri 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 
Textile 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Voluminoase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alte deșeuri 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Sursa: PNGD 
 
 
 
Tabel 5-8: Proiecția privind compoziția deșeurilor stradale, 2015 – 2025 

Tip deșeu Ponderea (%) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hârtie și carton 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 
Metale 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Plastic 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
Sticlă 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Lemn 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Biodeșeuri 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 
Textile 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Voluminoase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alte deșeuri 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Sursa: PNGD 
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5.3 Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale  

5.3.1 Metodologia utilizată 

Proiecția cantității generate de deşeuri biodegradabile  se calculează pe baza proiecției 
cantității de deşeuri municipale generate şi a ponderii fracțiilor biodegradabile pentru 
fiecare tip de deșeuri care intră în componența acestora  (deșeuri menajere și similare, 
deşeuri din parcuri şi grădini, deşeuri stradale şi deșeuri din pieţe). Categorii de deșeuri 
biodegradabile considerate în determinări sunt deșeurile alimentare, deșeurile de 
hârtie/carton și deșeurile de lemn. 
 
 

5.3.2 Proiecție deșeuri biodegradabile 

Aplicând metodologia prezentată în secțiunea 5.3.1 s-a calculat cantitatea de deșeuri 
biodegradabile (deșeuri alimentare, deșeuri de hârtie/carton și deșeuri de lemn) 
estimată a se genera pentru fiecare categorie de deșeuri municipale în parte: deșeuri 
menajere și similare, deșeuri similar, deșeuri din piețe și deșeuri din parcuri și grădini. 
Conform Metodologiei pentru elaborarea PJGD s-a plecat de la ipoteza că deșeurile de 
la măturatul stradal nu cuprind fracție biodegradabilă.  
 
Tabel 5-9: Proiecția  de generare a deșeurilor biodegradabile 

 Categorie 
deșeu 
biodegradabil 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

tone 

Hârtie + 
carton +lemn 
din deșeurile 
menajere 

17059 18025 18219 18287 18468 18642 18695 

Biodeșeuri din 
deșeuri 
menajere 

66145 68955 67720 67091 65873 64666 63470 

Hârtie + 
carton +lemn 
din deșeurile 
similare 

3955 4624 4674 4692 4740 4785 4878 

Biodeșeuri din 
deșeuri 
similare 

15334 17688 17374 17216 16906 16599 16560 

Hârtie + 
carton +lemn 
din deșeurile 
din piețe 

205 205 205 205 205 205 205 

Biodeșeuri din 
deșeurile din 
piețe 

1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 
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 Categorie 
deșeu 
biodegradabil 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

tone 

Biodeșeuri din 
deșeurile din 
parcuri si 
grădini 

2847 2847 2847 2847 2847 2847 2847 

TOTAL 
deșeuri 
biodegradabi
le 

107214 114012 112709 112007 110708 109414 108324 

 
 

5.4 Proiecția privind generarea deșeurilor din construcții și desființări  
5.4.1 Metodologie utilizată 

Proiecția cantităţii anuale de deșeuri din construcţii și demolări generată este realizată 
pe baza proiecției populaţiei și a indicilor de generare a acestora, care au următoarele 
valori: 

• 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban; 

• 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural. 

Conform studiului menționat, indicii de generare corespund unor cantități totale estimat 
a fi generate în urma desfășurării tuturor activităților din spațiul public (activități 
desfășurate de populație în propria gospodărie dar și activitățile desfășurate de 
municipalitate în teritoriul administrat). Se au în vedere toate proiectele de 
infrastructură desfășurate în intravilanul localităților (sociale, culturale, edilitare). Nu 
sunt incluse în această evaluare proiectele mari de infrastructură (parcuri eoliene, 
dezafectări de sonde, căi rutiere noi, înființări de rețele regionale de apă canal, 
reabilitări de căi ferate) sau investițiile economice semnificative din sectorul privat 
(unități mari de producție). 

 
5.4.2 Proiecție deșeuri din construcții și desființări 

Aplicând metodologia descrisă anterior, se calculează cantitatea de DCD estimat a fi 
generată în mediul urban și mediul rural și cantitatea totală estimat a fi generată în 
județul Dolj. 

 
Tabel 5-10: Proiecția deșeurilor din construcții și desființări 

Deșeuri 
din 

construcții 
și 

desființări 

Cantitate (tone/an) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mediul 
urban 

 

81.906 80.894 79.879 79.198 78.515 77.831 77.145 76.458 

Mediul 
rural 

24.263 23.918 23.573 23.327 23.082 22.837 22.592 22.348 
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Deșeuri 
din 

construcții 
și 

desființări 

Cantitate (tone/an) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Total DCD 

 
106.169 104.811 103.452 102.525 101.596 100.667 99.737 98.806 

Sursă: estimare realizată la elaborarea PJGD/PMGD 
 
 

5.5 Proiecția privind generarea nămolului de la stațiile de 
epurare orășenești  

5.5.1 Metodologie utilizată 

Cantitatea de nămol generată depinde de gradul de racordare a populaţiei la sistemele 
de canalizare şi de tipul procesului aplicat pentru epurarea apelor uzate. 

Gestionarea nămolurilor la nivelul judeţului Dolj este reglementată de Strategia de 
gestionare a nămolurilor, elaborată în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată  în județul Dolj, în perioada 2014-2020”  

 
5.5.2 Proiecție nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești 

Proiecția nămoluri estimată a se genera în conformitate cu prevederile Strategia de 
gestionare a nămolurilor întocmită pentru județul Dolj este prezentată în tabelul 
următor. 

 
Tabel 5-11: Prognoza de generare a nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești 

Nămol  
 Cantitate 

SEAU Unit 2016 2024 2032 2040 2047 

SEAU Făcăi (Craiova) t DS/a 4,857 5,934 5,886 5,841 5,782 

SU 25% m³/a 19,427 23,735 23,543 23,366 23,127 

SEAU  Cerat t DS /a 25 218 212 206 199 

SU 20% m³/a 127 1,090 1,060 1,031 996 

SEAU  Bechet t DS /a 8 526 504 483 463 

SU 20% m³/a 40 2,632 2,518 2,414 2,316 

SEAU  Calafat t DS /a 184 481 464 447 430 

SU 20% m³/a 918 2,406 2,318 2,234 2,152 

SEAU  Rastu Nou t DS /a 122 720 682 646 615 

SU 20% m³/a 610 3,598 3,411 3,232 3,077 

SEAU Breasta  t DS /a 1 70 66 62 59 

SU 20% m³/a 5 351 330 309 293 

Total nămol SEAU t DS /a 5,197 7,949 7,813 7,686 7,549 

m³/a 21,17 33,81 33,18 32,59 31,96 

STAP Unit 2016 2024 2032 2040 2047 
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Nămol  
 Cantitate 

STAP Isalnita t DS /a 24 24 24 24 24 

SU 25% m³/a 97 97 97 97 97 

STAP  Cerat t DS /a 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

SU 20% m³/a 0 0.05 0.05 0.05 0.05 

STAP Bechet t DS /a 0 216 216 216 221 

SU 80% m³/a 0 270 270 270 276 

STAP Calafat t DS /a 1 1 1 1 1 

SU 20% m³/a 3 3 3 3 3 

Total nămol STAP t DS /a 25 241 241 241 246 

m³/a 100 370 370 370 376 

Total 
(SEAU +STAP) 

t DS /a 5,221 8,190 8,054 7,926 7,795 

m³/a 21,23 34,18 33,55 32,96 32,34 

Sursă: estimare realizată la elaborarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată  
în județul Dolj, în perioada 2014-2020 . 
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6 OBIECTIVE ȘI ȚINTE PRIVIND GESTIONAREA 
DEȘEURILOR  

6.1 Stabilirea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor 

Obiectivul general îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și 
îmbunătățirea calității mediului din județul Dolj, prin realizarea unui sistem durabil de 
gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile 
pachetului economiei circulare  și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu. 

 

Obiectivele specifice privind gestionarea deșeurilor municipale în judeţul Dolj s-au 
stabilit pe baza următoarelor considerente: 

• Principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a deşeurilor 
municipale, prezentate în secțiunea 2, 

• Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare; 

• Prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025. 

 

Pentru obiectivele referitoare la pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor 
municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate s-a considerat că 
România va solicita derogarea de 5 ani prevăzută în Directiva 2018/851/CE, respectiv 
Directiva 2018/850/CE. Aceasta ipoteză este asumată ținând seama de situația 
gestionării deșeurilor municipale în anul 2013, care asigură condițiile pentru derogare. 

 

Pentru fiecare obiectiv sunt prezentate ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, 
justificările referitoare la stabilirea acestora. 

 
Tabel 6-1: Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

Obiective tehnice 

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

Grad de acoperire cu 
serviciu de salubrizare și 
rata capturare deșeuri 
reziduale este de 100%  
 
 
Termen: 2019 

Până la sfârșitul anului 
2019 toată populația 
județului va fi conectată la 
serviciul de salubrizare. 
Noul operator de 
salubrizare delegat de 
ADIS a început prestarea 
serviciilor de salubrizare în 
Ianuarie 2019. 
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Nr. 
Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

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

• 50% din cantitatea  
de deşeuri din hârtie, 
metal, plastic, sticlă și 
lemn din deșeurile 
menajere și deșeurile 
similare, inclusiv din 
servicii publice  
Termen: 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 50% din cantitatea 
totală de deșeuri 
municipale generate  
Termen: 2025 

• 55% din cantitatea 
totală de deșeuri 
municipale generate  
Termen: 2030 
 

• 60% din cantitatea 
totală de deșeuri 
municipale generate  
Termen: 2035 
 

Conformarea cu cerințele 
naționale și europene în 
vigoare (Legea nr. 
211/2011, respectiv 
Directiva 2008/98/CE) 
Termenul conform 
legislației şi a PNGD este 
de 2020. Însă obiectivul 
va fi atins la nivelul 
județului numai după 
delegarea activității de 
operare a instalațiilor de 
deșeuri (investiții POS) și 
finalizarea punctelor 
subterane pentru 
colectarea separată a 
deșeurilor reciclabile din 
Municipiul Craiova 
 
Conformarea cu Directiva 
2018/851/CE 
 

3 Creșterea gradului de 
valorificare energetică 
a deșeurilor 
municipale 

Minim 15% din cantitatea 
totală de deșeuri 
municipale valorificată 
energetic 
Termen: 2025	

Obiectiv prevăzut de 
SNGD și PNGD 
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Nr. 
Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

4 Reducerea cantității 
depozitate de deșeuri 
biodegradabile 
municipale  

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

Termenul conform 
legislației şi a PNGD este 
de 2020. Însă obiectivul 
va fi atins numai după 
realizarea unei instalații 
pentru tratarea deșeurilor 
municipale colectate în 
amestec. Data estimată 
pentru realizarea unei 
astfel de instalații este 
anul 2025. 

5 Interzicerea la 
depozitare a 
deșeurilor municipale 
colectate separat  

Termen: permanent Este obiectiv necesar 
pentru stimularea reciclării 
deșeurilor 

6 Depozitarea numai a 
deșeurilor supuse în 
prealabil unor operații 
de tratare 

Depozitarea deşeurilor 
municipale este permisă 
numai dacă acestea sunt 
supuse în prealabil unor 
operații de tratare fezabile 
tehnic 
Termen: 2025 

Conformarea cu 
prevederile HG nr. 
349/2005 
Odată cu realizarea unei 
instalații pentru tratarea 
deșeurilor municipale 
colectate în amestec. Data 
estimată pentru realizarea 
unei astfel de instalații 
este anul 2025. 

7 Depozitarea deșeurilor 
numai în depozite 
conforme 

Termen: începând cu iulie 
2017 

Acest obiectiv este în 
conformitate cu 
prevederile HG nr. 
349/2005 

8 Depozitarea a maxim 
25% din întreaga 
cantitate de deșeuri 
municipale generate 
Depozitarea a maxim 
10% din întreaga 
cantitate de deșeuri 
municipale generate 

Termen: 2035 
 
 
Termen:2040 

Conformarea prevederile 
Directivei 2018/850/CE 

9 Asigurarea capacității 
de depozitare a 
întregii cantități de 
deșeuri care nu pot fi 
valorificate 

Permanent Conformarea cu 
prevederile HG nr. 
349/2005 și PNGD 
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Nr. 
Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

10 Colectarea separată și 
tratarea 
corespunzătoare a 
deșeurilor periculoase 
menajere 

Termen: anul 2019 Directiva 2018/851/CE 
prevede obligativitatea 
organizării separate a 
deșeurilor menajere 
periculoase până în 
ianuarie 2025. 
În județul Dolj, sistemul 
este în curs de 
implementare de către 
operatorul de colectare și 
transport delegat de ADI 

11 Colectarea separată, 
pregătirea pentru 
reutilizare sau, după 
caz, tratarea 
corespunzătoare 
deșeurilor 
voluminoase  

Termen: anul 2019 În județul Dolj, sistemul 
este în curs de 
implementare de către 
operatorul de colectare și 
transport delegat de ADI 

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

Termen: permanent Conform PNGD 
 

13 Colectarea separată ( 
atât de la populație 
câț și de la agenții 
economici) și 
valorificarea uleiului 
uzat alimentar 

Termen: permanent Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

Obiective instituționale și organizaționale 

14 Creșterea capacității 
instituționale a 
autorităților locale și 
asociațiilor de 
dezvoltare 
intercomunitară  

Termen: 2019 Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

15 Intensificarea 
controlului privind 
modul de desfășurare 
a activităților de 
gestionare a 
deșeurilor municipale 
atât din punct de 

Termen: permanent Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 
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Nr. 
Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

vedere al respectării 
prevederilor legale, 
cât și din punct de 
vedere al respectării 
prevederilor din 
autorizația de mediu 

Obiective privind raportarea 

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

Termen: 2019 Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

Obiective financiare și investiționale 

17 Analiza posibilității 
existenței unui 
mecanism unic de 
plată a serviciului de 
salubrizare  

Termen: 2019 Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

 
 

6.2 Cuantificarea obiectivelor și țintelor privind gestionarea 
deșeurilor 

Doar trei din obiectivele prevăzute în tabelul 6-1 au ținte cuantificabile și anume: 

• Obiectivul pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale ( 
obiectivul 2); 

• Obiectivul privind reducerea la depozitare a deșeurilor municipale 
biodegradabile (obiectivul 4); 

• Obiectivul privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate ( 
obiectivul 8). 

 

Cuantificarea țintelor în cazul obiectivului privind pregătirea pentru reutilizare și 
reciclare a deșeurilor municipale ( obiectivul 2) 

Ținta din anul 2020 se calculează în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, ca raport între cantitatea de deșeuri menajere și 
asimilabile colectate separat și reciclate ( deșeuri de hârtie, carton, plastic, metal și 
sticlă predate reciclatorilor) și cantitatea de deșeuri reciclabile menajere și asimilabile 
generate. 
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Țintele din anii 2025, 2030 și 2035 se calculează în conformitate cu prevederile 
Directivei Directiva 2018/851/CE, ca raport între cantitatea de deșeuri reciclată ( 
deșeuri predate efectiv reciclatorilor) și cantitatea totală de deșeuri municipale 
generata. 

Tabel 6-2: Cuantificarea țintelor privind reciclarea deșeurilor ( obiectivul 2) 

 2021 2025 2030 2035 

Cantitatea de deșeuri 
municipale generată, tone 

162.305 157.192 150.154 143.120 

Cantitatea totală de deșeuri 
reciclabile municipale 
generată, tone 

46.976 46.273 44.061 41.850 

Țintele de reciclare conform 
obiectelor stabilite în tabelul 
6-1 , % 

50 50 55 60 

Metoda de calcul Metoda 2 Metoda 4 Metoda 4 Metoda 4 

Cantitatea de deșeuri 
necesară a se recicla pentru 
a asigura îndeplinirea 
țintelor, tone 

23.488 78.596 75.077 71.560 

 

Obiectivul privind reducerea la depozitare a deșeurilor municipale biodegradabile 
(obiectivul 4) 

Cuantificarea țintei ce reprezintă cantitatea maximă de deșeuri biodegradabile 
municipale care poate fi depozitată se realizează pe baza cantității de deșeuri 
biodegradabile municipale generate în anul 1995 la nivelul județului Dolj. Aceasta se 
determină considerând aceeași pondere pentru deșeurile biodegradabile municipale 
generate în județ raportat la cantitatea generată la nivel național în cazul cantității 
totale de deșeuri municipale. 

Obiectivul privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate (obiectiv 8) 

Ținta se calculează conform prevederilor art 5 a din Directiva 1999/31/CE privind 
depozitarea deșeurilor 

 2035 2040 

Cantitatea de deșeuri municipale generată, tone 143.120 136.067 

Țintă de reducere a cantității depozitate , % 25 10 

Cantitatea maximă de deșeuri municipale admisă la 
depozitare, tone  

35.780 13.606 
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6.3 Stabilirea unor rate minime de capturare în vederea colectării 
cantităților de deșeuri necesare atingerii țintelor 

În urma cuantificării obiectivelor și țintelor de gestionare a deșeurilor, rezultă cantitățile 
de deșeuri care trebuie tratate în vederea asigurării atingerii acestora. Pentru 
asigurarea acestora, este necesară stabilirea unor rate minime de capturare, pentru 
fiecare categorie în parte. 

Rata de capturare reprezintă, conform PNGD, ponderea cantității de deșeuri colectate 
separat, exclusiv impurități, din cantitatea totală generată. 

Biodeșeuri 

Rata minimă de capturare este cea prevăzută în PNGD: 45% începând cu anul 2020. 

 

Deșeurile reciclabile 

Ratele minime de colectare, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri 
reciclabile și acceptată într-un an calendaristic de către stațiile de sortare, reprezintă 
indicatorii minimi de performanță prevăzuți în Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor și anume: 

• 40% pentru anul 2019; 

• 50% pentru anul 2020; 

• 60% pentru anul 2021; 

• 70% începând cu anul 2022. 

 
Conform PNGD, ratele minime de capturare stabilite pentru deşeurile reciclabile sunt: 

• 52% pentru anul 2020 
• 75% pentru anul 2025 

Ratele minime de capturare se ajustează anual corespunzător astfel încât să se 
asigure colectarea separată a unor cantități suficiente de deșeuri în vederea atingerii 
țintelor. 

La stabilirea ratelor minime de capturare trebuie luate, pentru fiecare categorie de 
deșeuri în parte, următoarele grade maxime de reciclabilitate (se aplică numai 
deșeurilor de ambalaje): 

• deșeuri de hârtie/carton – 95%; 
• deșeuri de plastic – 60%; 
• deșeuri de metal – 98%; 
• deșeuri de sticlă – 95%; 
• deșeuri de lemn – 70% 
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7 ANALIZA ALTERNATIVELOR DE GESTIONARE A 
DEȘEURILOR  

7.1 Analiza de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de 
gestionare a deșeurilor municipale  

7.1.1 Colectarea separată a deșeurilor municipale 

 
7.1.1.1 Colectarea separată a deșeurilor reziduale 

 
Situația existentă 

Rata de capturare a deșeurilor reziduale în județul Dolj era de 48% în anul 2018. 

 

Obiectiv 

Toată populația judeţului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată 
la serviciu de salubrizare în anul 2019. 

 

Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale 

Următoarele opțiuni tehnice au fost analizate pentru colectarea deșeurilor reziduale 

• Opțiunea 1: din poartă în poartă /la rigolă 
• Opțiunea 2: prin aport voluntar în puncte de colectare stradale. 

 

Opțiunea 1 Colectare din poartă în poartă  

Deşeurile sunt pre-colectate în saci/pubele și amplasate în fața clădirilor, la stradă, la 
momentul colectării.  

 

Opțiunea 2 Colectare ”prin aport propriu” în puncte de colectare stradale 

În acest sistem de puncte de pre-colectare, sunt amplasate containere în toată zona. 
Generatorii de deșeuri își vor aduce singuri deșeurile la punctele de pre-colectare. 

 

Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale  

În tabelul următor sunt evaluate diferitele opțiuni enumerate mai sus.  

 

Tabel 7-1: Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale în mediul 
urban 
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 Opțiunea 1 Colectare din poartă în 
poartă 

Opțiunea 2 Colectare ”prin aport 
propriu” în puncte de colectare stradal 

Aspecte tehnice 

Dimensiuni  
disponibile 

Saci de 50  sau 60 l 

Pubele de 80 l, 120 l, 240 l și 360 l 

Containerele de 1,1 - 5 m³  

Colectare Este necesară o frecvență mare de 
colectare. 

Efort fizic sporit la încărcare. 

Probleme legate de spațiu pentru 
depozitarea sacilor/pubelor 

Este necesară o frecvență mica de 
colectare. 

Efort fizic la încărcare. 

Probleme legate de spațiu pentru 
containerele stradale. 

Aspecte sociale şi grad de acceptare 

Confortul 
utilizatorului 

Confort sporit pentru utilizatori în 
ceea ce priveşte colectarea pentru 
că deşeurile sunt colectate direct 
de la fiecare casă. 

Confort scăzut în ceea ce priveşte 
spațiul necesar pentru depozitare. 

 

 

Confort redus în ceea ce priveşte 
colectarea în zona blocurilor de 
locuințe pentru că deşeurile trebuie 
duse la container. 

Lipsa confortului în zona caselor 
individuale, datorită distanțelor mari 
la care trebuie duse deşeurile la 
container. 

Confort sporit în ceea ce priveşte 
spațiul de care este nevoie în incintă. 

Probleme previzibile (de mediu) 

Probleme 
previzibile 

Dacă deşeurile sunt depozitate la 
colțul străzii cu mai mult de o oră 
înaintea ridicării, sacii pot fi 
răscoliți de animale şi deşeurile 
împrăștiate. 

Roti rupte si containere ruginite după 
o anumita perioada de timp. 

Capace adesea ne-închise. 

Deşeuri amplasate lângă container. 

Cost 

Costuri de 
investiție 
–vehicule 
de 
colectare  

La o frecvență de colectare de o 
intervenție la două zile, este 
necesar un număr de vehicule de 
două sau trei ori mai mare decât 
numărul de vehicule necesar la o 
frecvență de o dată pe 
săptămână. 

Cost cu mult mai scăzut decât în cazul 
alternativelor 1 și 2, datorită 
frecvenței scăzute de colectare şi a 
numărului mai mic de puncte de 
încărcare. 

Costuri de 
investiție 
saci/contai
nere 

Costuri: 0.1 €/sac, 21-30 €/ 
pubelă; 
120 €/ container din plastic 

 Costuri: 120 €/ container din plastic 
(1.100 l) şi 350 €/ container din metal 
(1.100 l). 



  

                     
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Pa
gi

na
 1

25
 

 Opțiunea 1 Colectare din poartă în 
poartă 

Opțiunea 2 Colectare ”prin aport 
propriu” în puncte de colectare stradal 

(1.100 l) și 350 €/ container din 
metal (1.100 l). 

Costuri de 
operare  
(inclusiv 
CAPEX) 

Cel mai mare cost de operare  Costuri de operare de aproximativ 
70% din costurile necesare  
alternativei 1. 

Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuințe 

1.1 
Blocuri de 
locuințe 
(BL) 

Acest sistem de colectare nu este 
fezabil pentru BL.  

Acest sistem de colectare este fezabil 
pentru BL. 

1.2 Case 
individual
e 

 

Acest sistem de colectare este 
fezabil pentru casele individuale.  

 

Acest sistem de colectare este fezabil 
pentru case individuale însă un 
container de 1,1 m³ poate servi aprox. 
30 de case, ceea ce înseamnă o 
distanță mare până la containere.. 

 

Sistemul recomandat pentru colectarea deșeurilor reziduale în mediul urban din județul 
Dolj este următorul:  

• Zona blocurilor de locuințe: colectarea deşeurilor reziduale prin intermediul 
punctelor de colectare amplasate în zona blocurilor (Opțiunea 2 – aport 
voluntar); 

• Zona caselor individuale: fiecare gospodărie va fi dotată cu saci/pubele pentru 
deşeurile reziduale (Opțiunea 1); 
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Tabel 7-2: Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale în mediul 
rural 

 Opțiunea 1 Colectare din poartă în 
poartă 

Opțiunea 2 Colectare ”prin aport 
propriu” în puncte de colectare stradal 

Aspecte tehnice 

Dimensiuni  
disponibile 

Saci de 50  sau 60 l 

Pubele de 80 l, 120 l, 240 l și 360 l 

Containerele de 1,1 - 5 m³  

Colectare Este necesară o frecvență mare de 
colectare. 

Efort fizic sporit la încărcare. 

Probleme legate de spațiu pentru 
depozitarea sacilor/pubelor 

Este necesară o frecvență mica de 
colectare. 

Efort fizic la încărcare. 

Probleme legate de spațiu pentru 
containerele stradale. 

Aspecte sociale şi grad de acceptare 

Confortul 
utilizatorului 

Confort sporit pentru utilizatori în 
ceea ce priveşte colectarea pentru 
că deşeurile sunt colectate direct 
de la fiecare casă. 

Confort scăzut în ceea ce priveşte 
spațiul necesar pentru depozitare. 

 

 

Confort redus în ceea ce priveşte 
colectarea în zona blocurilor de 
locuințe pentru că deşeurile trebuie 
duse la container. 

Lipsa confortului în zona caselor 
individuale, datorită distanțelor mari 
la care trebuie duse deşeurile la 
container. 

Confort sporit în ceea ce priveşte 
spațiul de care este nevoie în incintă. 

Probleme previzibile (de mediu) 

Probleme 
previzibile 

Dacă deşeurile sunt depozitate la 
colțul străzii cu mai mult de o oră 
înaintea ridicării, sacii pot fi 
răscoliți de animale şi deşeurile 
împrăștiate. 

Roti rupte si containere ruginite după 
o anumita perioada de timp. 

Capace adesea ne-închise. 

Deşeuri amplasate lângă container. 

Cost 

Costuri de 
investiție 
–vehicule 
de 
colectare  

La o frecvență de colectare de o 
intervenție la două zile, este 
necesar un număr de vehicule de 
două sau trei ori mai mare decât 
numărul de vehicule necesar la o 
frecvență de o dată pe 
săptămână. 

Cost cu mult mai scăzut decât în cazul 
alternativelor 1 și 2, datorită 
frecvenței scăzute de colectare şi a 
numărului mai mic de puncte de 
încărcare. 
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 Opțiunea 1 Colectare din poartă în 
poartă 

Opțiunea 2 Colectare ”prin aport 
propriu” în puncte de colectare stradal 

Costuri de 
investiție 
saci/contai
nere 

Costuri: 0.1 €/sac, 21-30 €/ 
pubelă; 
120 €/ container din plastic 
(1.100 l) și 350 €/ container din 
metal (1.100 l). 

 Costuri: 120 €/ container din plastic 
(1.100 l) şi 350 €/ container din metal 
(1.100 l). 

Costuri de 
operare  
(inclusiv 
CAPEX) 

Cel mai mare cost de operare  Costuri de operare de aproximativ 
70% din costurile necesare  
alternativei 1. 

Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuințe 

1.1 
Blocuri de 
locuințe 
(BL) 

Acest sistem de colectare nu este 
fezabil pentru BL.  

Acest sistem de colectare este fezabil 
pentru BL. 

1.2 Case 
individual
e 

 

Acest sistem de colectare este 
fezabil doar pentru acele localități 
rurale unde există drumuri de 
acces în stare bună. 

 

 

Acest sistem de colectare este fezabil 
pentru case individuale însă un 
container de 1,1 m³ poate servi aprox. 
30 până la 60 de case, ceea ce 
înseamnă o distanță mare până la 
containere. 

 
 
Sistemul recomandat pentru colectarea deșeurilor reziduale în mediul urban din județul 
Dolj este următorul:  

• Zona caselor individuale: luând în considerare că starea drumurilor și casele 
individuale din mediul rural a județului diferă dintr-un capăt la altul, este 
imposibil să se implementeze un singur sistem. Astfel, se recomandă 
implementarea a două sisteme, după cum urmează: 

- Colectarea deşeurilor reziduale prin sistemul din poartă în poartă. Fiecare 
gospodărie individuală va fi dotată cu un sac/o pubelă individuală; 

- Casele cu acces dificil la drum vor fi dotate cu puncte de pre-colectare 
amplasate la cea mai apropiată intersecție cu drumul. Punctele de 
precolectare vor fi dotate cu containere de 1,1 m³. 
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7.1.1.2 Colectarea separate a deșeurilor de hârtie/carton, plastic/metal și  sticlă 
 
 
Situația existentă 

Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile este în curs de implementare.  

 

Obiective 

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului 
județ – termen, anul 2021 ( odată cu finalizarea punctelor de colectare subterană din 
Municipiul Craiova) 

 

Opțiuni tehnice privind colectarea separata a deșeurilor reciclabile  

Din punct de vedere tehnic, există trei posibilități de organizare a colectării separate a 
deşeurilor reciclabile, și anume: 

• Sistem de colectare separată ”din poartă în poartă”; 

• Sistem de colectare separată prin aport voluntar în puncte de colectare stradală; 

• Centre de colectare. 

 

Alegerea uneia dintre alternative depinde, în principal, de ratele de colectare care 
trebuie atinse, dar şi de modul în care este organizat sistemul de colectare a deşeurilor 
reziduale, de sistemul de tarifare existent, de comportamentul populației și de prezența 
persoanelor neautorizate.  

De asemenea, alegerea sistemului de colectare separată are un impact semnificativ 
asupra calității materialelor colectate. Calitatea deșeurilor reciclabile, în funcție de 
sistemul de colectare ales, poate fi afectată de: 

• Contaminarea cu materiale nereciclabile care ar trebui să se afle în fluxul de 
deșeuri reziduale; 

• Contaminarea cu materiale ne-vizate fiind colectate eronat; 

• Materialele vizate colectate, dar contaminate cu lichide, uleiuri sau putrescibile, 
de ex. reziduuri alimentare. 

 

În definirea opțiunilor s-a ținut cont inclusiv de rezultatele studiilor: 

• ”Evaluarea schemelor de colectare separată în 28 de capitale a Uniunii 
Europene3” elaborat pentru Comisia Europeană în anul 2015; 

• ”Analiza datelor Eurostat privind reciclarea ambalajelor, studii pentru anii 2006-
20124”, elaborat de EXPRA în anul 2015. 

 
3 Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2  
4http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20rec
ycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf 
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În cadrul primului studiu au fost analizate schemele de colectare utilizate în cele 28 de 
capitale ale Uniunii Europene. Concluziile studiului, în ceea ce privește schemele pentru 
colectarea separată a deșeurilor sunt: 

• Colectare din poartă în poartă. Procentul de materiale reciclabile crește atunci 
când autoritățile publice introduc sistemul de colectare din poartă în poartă. 
Acest sistem duce la realizarea celor mai ridicate rate de capturare și la cea mai 
bună calitate a materialelor reciclabile. Costurile de colectare pentru astfel de 
sisteme sunt mai mari decât alte sisteme de colectare, dar ratele de colectare 
și veniturile sunt, de asemenea, de obicei mai ridicate, iar ratele de impurități 
(greșeli și deșeuri reciclabile contaminate) și costurile de tratare sunt mai mici. 

 

• Colectare prin puncte de colectare stradale. Acest sistem, în multe cazuri 
descurajează locuitorii să își separe deșeurile și duce în general la un procent 
mai mare de impurități. Prin urmare, cantitatea finală de deșeuri municipale 
reciclate este mai mică comparativ cu cantitatea obținută cu sistemul de 
colectare din poartă în poartă. De asemenea, veniturile ar putea fi mai scăzute, 
din cauza calității mai slabe a reciclabilelor. Cu toate acestea, aceste sistem 
reprezintă o soluție rezonabilă pentru anumite fracții (de exemplu, pentru 
sticlă). 

 

• Colectarea în comun a reciclabilelor (2, 3 sau 4 fracții în același recipient de 
colectare). Acest sistem este implementat în mai multe state membre și tinde 
să conducă la reducerea costurilor. Amestecarea mai multor fracții împreună 
poate totuși să aibă ca rezultat o incidență mai mare a contaminării încrucișate, 
calitatea reciclabilelor tinde să fie mai mică,  iar ratele de respingere să fie mai 
ridicate. 

În cazul în care deșeurile de hârtie sunt amestecate cu alte fluxuri de deșeuri 
(în special sticlă, dar și metal și plastic) rata de contaminare este mai mare 
decât cazul in care acestea sunt colectate intr-un recipient distinct. În cazul 
amestecării hârtiei cu alte fluxuri rata de contaminare-încrucișată este cuprinsă 
în intervalul 5-20% în comparație cu 1% în colectării unui singur flux. Riscul de 
contaminare face ca acesta să nu fie adecvat pentru amestecarea unor 
materiale, de exemplu, sticla nu trebuie amestecată cu hârtia. De obicei, 
separarea plasticului și a metalelor colectate, nu conduce la dificultăți de 
sortare. 

 

În tabelul de mai jos este prezentată cantitatea medie de deșeuri colectată pe cap de 
locuitor per sistem de colectare și pe material în cele 28 de capitale din UE. 
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Table 7-1: Rata colectare materiale per sistem de colectare în cele 28 capitale ale UE 

Sistem de colectare Hârtie/ 

carton 

Sticlă Plastic Metal 

Kg/loc/an 

Colectare din poartă în poartă (o 
fracție per recipient) 

29 6 9 1 

Colectare din poartă în poartă (2,3 
su 4 fracții pe recipient) 

31 5 6 3 

Colectare prin aport voluntar în 
puncte de colectare stradală 

12 12 7 2 

Centre de colectare 3 2 1 2 

Sursa: ”Evaluarea schemelor de colectare separată în 28 de capitale a Uniunii Europene5”, Comisia Europeană, 2015 

 

După cum se poate observa, cea mai mică cantitate de deșeuri reciclabile s-a obținut 
în cazul colectării prin centre de colectare, urmată de colectarea prin aport voluntar în 
puncte de colectarea stradală.  

În cazul studiului elaborat de EXPRA, sunt prezentate informații privind gradul de 
reciclabilitate a deșeurilor de ambalaje, respectiv % din total deșeuri colectate separat 
pentru care există tehnici fezabile de reciclare. 

Conform studiului, deși reciclarea deșeurilor de ambalaje este opțiunea preferată în 
gestionarea deșeurilor, există un nivel maxim. Astfel, pentru rate de capturare mai 
mari de 80%, reciclarea este considerată mai puțin fezabilă din punct de vedere 
economic și contribuie mai puțin la mediul înconjurător. Nivelul maxim de reciclare, pe 
tip de material, se estimează după cum urmează: 98% pentru metale, 95% pentru 
hârtie/carton și sticlă și 60% pentru plastic. 

 

Având în vedere toate informațiile prezentate mai sus, pentru acest proiect s-au 
analizat următoarele opțiuni, și anume: 

• Opțiunea 1: sistem de colectare din poartă în poartă, separat, pentru fiecare 
flux de deșeuri reciclabile. Această opțiune presupune ca fiecare gospodărie să 
fie dotată cu câte 3 recipiente (pubele/saci) pentru colectarea deșeurilor 
reciclabile pentru: 

o Deșeurile de hârtie și carton; 

o Deșeurile de plastic/metal; 

o Deșeurile de sticlă; 

 

 
5 Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2  
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• Opțiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare 
stradale,  dotate cu câte 3 recipiente (containere, igloo) pentru:  

o deșeurile de hârtie/carton; 

o deșeurile de plastic/metal; 

o deșeurile de sticlă. 

 

• Opțiunea 3: un mix între primele două opțiuni, respectiv: 

o colectare din poartă în poartă pentru deșeurile de hârtie/carton și plastic 
și metal (pubele/saci); 

o sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale 
pentru deșeurile de sticlă (containere, igloo). 

 

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile. 

Tabel 7-3: Evaluare opțiuni tehnice pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile 

 Opțiunea 1 colectare din 
poarta poartă, pe 3 
fracții (H/C, P/M, S) 

Opțiunea 2 
colectare prin aport 
voluntar în puncte 

de colectare 
stradale, pe 3 fracții 

(H/C, P/M, S) 

Opțiunea 3 din poartă în 
poartă pe 2 fracții (H/C și 

P/M) și colectare prin 
aport voluntar pentru 

sticlă 

Aspecte tehnice 

Colectare Flexibilitate mare în ceea 
ce priveşte frecvența de 
colectare. 

 

Sistemul implică 
amplasarea a 3 
recipiente în incinta 
gospodăriei. 

Posibile probleme legate 
de spatii. 

Flexibilitate medie 
în ceea ce priveşte 
frecvența de 
colectare. 

 

Sistemul implică 
amplasarea a 3 
recipiente în puncte 
stradale.  

Probleme legate de 
spațiu pentru 
amplasarea 
containerelor în 
spațiul public 

Flexibilitate mare în ceea 
ce priveşte frecvența de 
colectare. 

 

Sistemul implică 
amplasarea a doi 
recipiente (pubele/saci) 
în incinta gospodăriei și a 
unui recipient în puncte 
stradale. 

 

Spațiul  pentru 
amplasarea recipientelor 
este mai mic în 
comparație cu opțiunea 1 
însă mai mare 
comparativ cu opțiunea 2 
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 Opțiunea 1 colectare din 
poarta poartă, pe 3 
fracții (H/C, P/M, S) 

Opțiunea 2 
colectare prin aport 
voluntar în puncte 

de colectare 
stradale, pe 3 fracții 

(H/C, P/M, S) 

Opțiunea 3 din poartă în 
poartă pe 2 fracții (H/C și 

P/M) și colectare prin 
aport voluntar pentru 

sticlă 

Rată de 
capturar
e  

Cea mai mare capturare Cea mai mică rată 
de capturare  

Rate de capturare mare 

Rata de 
reciclabili
tate 

Cea mai mare rată de 
reciclabilitate 

 

Rata de 
reciclabilitate mare 

 

Rata de reciclabilitate 
mare 

 

Rata 
impurităț
i 

Scăzută Mare Scăzută 

Aspecte sociale şi grad de acceptare 

Confortul 
utilizator
ului 

Confort înalt datorită 
faptului că materialele 
reciclabile sunt colectate 
direct de la casele 
individuale. 

Confort scăzut 
datorită faptului că 
generatorii de 
deşeuri trebuie să 
se deplaseze la 
containere.  

Confort înalt în cazul 
deșeurilor de P/M/H/C și 
scăzut în cazul sticlei 

Aspecte de mediu   

Probleme 
previzibil
e 

Probleme de mediu sunt 
minime 

Containere distruse 
ca urmare a 
vandalizării 
acestora pentru 
recuperarea 
materialelor. 

Deşeuri amplasate 
lângă container. 

Probleme de mediu sunt 
minime 

Cost 

Costuri 
de 
investiție 
–vehicule 
de 
colectare  

Cele mai mari investiții  

 

Nr. mare de vehicule 
(pentru fiecare din cele 3 
fracții) 

Cele mai mici 
investiții 

 

 

Nr mașini cele mai 
mici , ca urmare a 
numărului mic de 
puncte de colectare  

Investiții medii 

>  opțiunea 2 

< fata opțiunea 1 

dat fiind că mașina de 
transport se deplasează 
de trei ori. 
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 Opțiunea 1 colectare din 
poarta poartă, pe 3 
fracții (H/C, P/M, S) 

Opțiunea 2 
colectare prin aport 
voluntar în puncte 

de colectare 
stradale, pe 3 fracții 

(H/C, P/M, S) 

Opțiunea 3 din poartă în 
poartă pe 2 fracții (H/C și 

P/M) și colectare prin 
aport voluntar pentru 

sticlă 

Costuri 
de 
investiție 
pubele/c
ontainere 

36-60 €/pubelă;  

 

120 €/container din 
plastic şi 500 €/ 
container din metal 

Sistemul implică un mix 
de pubele și containere   

 

Costurile de investiții pentru opțiunea 1 sunt cele mai mari, urmate de 
opțiunea 3. Pe ultimul loc, opțiunea cu cele mai mici costuri o reprezintă 
opțiunea 2. 

Costuri 
de 
operare, 
costuri 
de 
sortare 

Deși sistemul necesită un 
număr mai mare de 
pubele şi vehicule, totuși, 
existența pubelelor 
pentru fiecare fracție are 
avantajul de a diminua 
costurile de sortare. 

Această opțiune are 
avantajul costurilor 
de colectare mai 
mici, dar costurile 
de sortare sunt mai 
mari cu cele in 
cazul alternativei 1.  

Costuri de operare pentru 
colectarea si transportul 
deșeurilor mai mici în 
comparație cu alternativa 
1 iar costurile de sortare 
sunt similare 

 

Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuințe/atingerea țintelor 

1. Mediul urban:  

1.1 
Blocuri 
de 
locuințe 
(BDL) 

Acest sistem de colectare 
nu este fezabil pentru 
BDL. 

Acest sistem de 
colectare este 
fezabil pentru BDL. 

Acest sistem de colectare 
nu este fezabil pentru 
BDL. 

1.2 Case 
individua
le (CI) 

Potrivit pentru casele 
individuale.  

Potrivit pentru 
casele individuale.  

Potrivit pentru casele 
individuale 

2. Mediul 
rural 

 

Aplicabil doar pentru 
mediul rural numai dacă 
drumurile permit accesul 
vehiculelor speciale. 

Sistemul este scump 
datorită faptului că 
densitatea deşeurilor 
menajere este mică în 
aceste zone. 

Aplicabil pentru 
mediul rural, 
întrucât containerul 
poate fi amplasat la 
marginea străzii şi 
vehiculele speciale 
pot descărca 
containerele în scurt 
timp, fapt care va 
reduce costurile de 
colectare. 

Aplicabil pentru mediul 
rural numai dacă 
drumurile permit accesul 
vehiculelor speciale 
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Opțiunea tehnică propusă pentru județul Dolj 

În urma evaluării opțiunilor prezentate mai sus, a fost stabilit sistemul pentru 
colectarea separată a deșeurilor reciclabile în județul Dolj. 

În mediul urban, în zona blocurilor, sistemul de colectare din poartă în poartă prezintă 
unele inconveniente și nu este recomandat. Astfel s-a ales sistemul de colectare prin 
aport voluntar în puncte de colectare stradale echipate cu câte 3 recipiente. Volumul 
acestora depinde de densitatea populației și de numărului de locuitori deserviți de 
punctul de colectare. 

În mediul rural și în mediul urban în zona caselor sunt fezabile toate din cele 3 opțiuni 
analizate. Opțiunea 1, având în vedere pe de o parte costurile mari de investiții și de 
operare, iar pe de altă parte faptul că până în prezent sistemul de colectare al deșeurilor 
reciclabile nu s-a mai implementat în aceste zone, s-a considerat a fi nepotrivită pentru 
județul Dolj. 

În general, în proiectele SMID s-a ales varianta colectării prin aport voluntar în puncte 
de colectare stradale (opțiunea 2). Acest sistem prezintă însă unele dezavantaje, 
esențiale pentru proiect, cum ar fi: 

• Rata de capturare a deșeurilor reciclabile este redusă. Având în vedere țintele 
propuse  a fi atinse prin proiect, acest sistem este posibil să nu asigure 
îndeplinirea acestor rate. 

• Rata de impurități, respectiv materiale nereciclabile care ar trebui să se afle în 
fluxul de deșeuri reziduale și/sau materiale reciclabile puse greșit este mare. 

Astfel, pentru zona caselor atât din mediul rural, cât și urban s-au considerat ca fiind 
optime opțiunea 2 care presupune sistemul de colectate din poartă în poartă pentru 
deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal și colectare prin aport voluntar pentru 
deșeurilor din sticlă.  

Prin urmare, sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile propus pentru județul Dolj 
este următorul: 

Mediul urban: 

• Zona blocurilor de locuințe: un punct de pre-colectare echipat cu 3 recipiente 
de colectare: 

o Un recipient pentru deşeurile din hârtie şi carton; 

o Un recipient pentru deşeurile din plastic și metal; 

o Un recipient pentru deşeurile din sticlă. 

 

• Zona caselor individuale:  

o Sistemul de colectare ”din poartă în poartă”. Fiecare gospodărie este 
dotată cu  câte un recipient (pubelă 240 l) pentru deșeurile de 
hârtie/carton și pentru deșeurile de plastic/metal; 

o Puncte de colectare echipate cu un recipient de colectare pentru 
deșeurile din sticlă. 



  

                     
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Pa
gi

na
 1

35
 

Mediul rural: 

• Trecerea progresivă până în anul 2025 de la sistemul de colectare actual care 
prevede colectarea în puncte de colectare (opțiunea 2) la sistemul de colectare 
”din poarta in poarta” (opțiunea 3). Fiecare gospodărie va primi câte un recipient 
(saci/pubelă) pentru deșeurile de hârtie/carton și pentru deșeurile de 
plastic/metal; 

• Puncte de colectare stradale echipate cu un recipient de colectare pentru 
deșeurile din sticlă. 

 
 

7.1.1.3 Colectarea separată a biodeșeurilor 
 
 
Situația existentă  

În prezent sistemul de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din 
piețe nu este implementat în județul Dolj. 

 

Obiective 

Implementarea progresivă a sistemului de colectare separată a biodeșeurilor până în 
anul 2025  

 

Evaluarea opțiunilor tehnice privind colectarea separată a biodeșeurilor  

În funcție de amplasarea pubelelor şi containerelor pentru colectarea biodeșeurilor au 
fost analizate următoarele opțiuni tehnice:  

• Opțiunea 1: sistem de colectare “din poartă în poartă”/la rigolă  

• Opțiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar, în puncte de colectare 
stradale 

Evaluarea celor două opțiuni este prezentată în subcapitolele 7.1.1.1 și 7.1.1.2. 

 

Opțiunea tehnica propusă pentru colectarea separată a biodeșeurilor menajere 

Ca urmare a celor analizate mai sus, pentru judeţul Dolj se propune implementarea 
colectării separate în zona caselor din mediul urban, colectare de tip din poartă în 
poartă. 

În zona rurală, biodeșeurile vor fi separate la sursă și compostate individual. 

 

Opțiuni pentru colectarea separată a bioeșeurilor similare 

Colectarea deșeurilor biodegradabile generate de operatorii economici este importantă 
în cazul acelor operatori economici din activitatea cărora rezultă cu precădere această 
categorie de deșeuri. Este vorba aici de unitățile de alimentație publică: restaurante, 
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hoteluri, cantine, unități catering etc. Prin specificul activității lor, acești operatori pot 
cu ușurință implementa un sistem de colectare separată a biodeșeurilor. În plus, pentru 
acești economici se pot impune obligații atât prin autorizațiile de mediu sau autorizațiile 
de funcționare (emise de primării).  

O abordare similară se poate impune și unităților școlare (scoli și licee), care prin 
autorizațiile de funcționare și prin regulamentele de organizare interioară, pot organiza 
colectarea biodeșeurilor, putând monitoriza mai ușor colectarea corectă a acestor 
deșeuri. 

 

Opţiuni pentru colectarea biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Biodeșeurile din parcuri și grădini se generează în general cu caracter periodic. Acțiunile 
de curățare și toaletare a vegetației din spațiile publice au de regulă primăvara și 
toamna (similar cu generarea biodeșeurilor verzi de la gospodăriile populației), fiind 
realizate de operatorii specializați (societăți comerciale sau servicii ale primăriilor).  

Colectarea acestor deșeuri este ușor de implementat, după ce se generează, deșeurile 
putând fi gestionate în două modalități majore: 

• Colectare de la locul de generare și transport la instalațiile de compostare chiar 
de către operatorii specializați în vehicule adecvate, nemaifiind necesare 
recipiente de colectare 

• Tratarea prin sisteme de compostare în situ pe platforme amenajate. 

 

Opțiuni pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din piețe 

Similar cu biodeșeurile similare, biodeșeurile din piețe pot fi colectate separat relativ 
ușor, prin dotarea fiecărei piețe cu recipiente de colectare separată (de regulă de 
culoare maro, pentru a le diferenția de cele reziduale).  

Administratorii piețelor, prin autorizația de funcționare emisă de primării, pot fi 
obligați să asigure colectarea separată a acestor deșeuri, iar în baza contractului de 
salubrizare, aceste deșeuri pot fi transportate la stațiile de compostare. 

În tabelul de mai jos se prezinta analiza opțiunilor privind colectarea separată a 
tuturor tipurilor de biodeșeuri municipale. 

 

 Zone urbane: 
Centrul orașului şi 
zonele de blocuri 

Zone 
urbane: case 
individuale 

Zone rurale 

Deşeuri verzi 
(zone publice, 
blocuri şi zone 
verzi) 

Este aplicabilă 
colectarea separată, 
pentru că este de 
regulă realizată de 
operatori specializaţi. 

Este aplicabilă 
colectarea 
separată 

Este aplicabilă 
colectarea separată 
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Se aplică tăierea şi 
mărunțirea ramurilor 

Deşeuri din pieţe Este aplicabilă colectarea separată prin 
dotarea piețelor cu containere pentru 
colectarea separată a biodeșeurilor  

Este aplicabilă 
colectarea separată 
prin dotarea piețelor 
cu containere pentru 
colectarea separată a 
biodeşeurilor  

Deşeuri 
alimentare 
provenite de la 
firme de 
catering, 
restaurante, 
hoteluri etc 

Este aplicabilă colectarea separată Este aplicabilă 
colectarea separată 

Deşeuri 
alimentare 
provenite din 
gospodării 

Colectarea separată 
nu funcţionează. 
Anonimatul 
sistemului de 
colectare din zonele 
de blocuri reprezintă 
o mare problemă. 
Calitatea şi cantitatea 
deşeurilor 
biodegradabile 
colectate este 
scăzută.  

Biodeşeurile sunt 
contaminate cu alte 
deşeuri 

Biodeşeurile 
colectate sunt 
de o calitate mai 
bună. 

 

Este aplicabilă 
colectarea 
separată, ca şi 
compostarea 
individuală 

Este aplicabilă 
compostarea 
individuală  

 

Deşeurile pot fi 
utilizate şi ca hrană 
pentru animale. 

 

 

Costurile 
colectării 
separate 

40-70€/t 50-80 €/t 90-110 €/t 

 

 

 

Opțiunea tehnică propusă 

Având în vedere că în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru 
județul Dolj se va implementa colectarea deșeurilor biodegradabile, unele din opțiunile 
tehnice prezentate mai sus sunt deja luate în considerare. Astfel: 

Zona urbană 

Centrul oraşului şi zonele de blocuri 
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Sistemul de colectare la sursa a biodeşeurilor alimentare în zonele de blocuri a fost 
introdus cu scopul monitorizării pentru început a modului cum va funcționa, în zonele 
de blocuri ale municipiului Calafat (ca un proiect pilot ; pentru atingerea țintelor de 
reciclare a deșeurilor municipale și reducerea deșeurilor de la depozitare, impuse prin 
modificările legislative de ultimă oră (Pachetul de economie circulară), este nevoie însă 
de extinderea acestui sistem și la restul zonelor urbane, în special la Craiova, care este 
cea mai mare zonă generatoare; 

Zone de case individuale: 

In zonele de case din mediul urban a fost prevăzută prin SMID Dolj, colectarea 
separată a biodeșeurilor în pubele maro de 120 l . 

 

Zona rurala 

In zonele rurale sau în zonele unde se mai cresc animale (găini, iepuri, porci, etc.) 
marea majoritate a deşeurilor biodegradabile sunt sau compostate individual sau 
utilizate ca hrana pentru animale. 

In prezent, introducerea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile 
în zonele rurale nu ar avea rezultate importante. În plus, costurile de colectare ar fi 
foarte ridicate. Prin SMID Dolj, s-a implementat deja compostarea individuala ţinând 
cont şi de experiența existenta deja în acest sens în zonele rurale. în acest sens 
gospodăriile individuale au fost dotate cu compostoare individuale. 

 

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile similare 

Prin SMID Dolj nu a fost implementată colectarea separată a biodeșeurilor de la 
operatorii economici. 

Cu scopul atingerii acelorași ținte de reciclare a deșeurilor municipale, menționate 
anterior, se recomandă introducerea colectării separat a biodeșeurilor de la unitățile de 
alimentație publică și cu titlul de proiect pilot, colectarea acestora din unitățile școlare. 

 

Colectarea biodeșeurilor din parcuri și grădini 

Deșeurile biodegradabile din parcuri și grădini sunt prevăzute a fi colectate și 
transportate la instalațiile de compostare realizate în cadrul SMID Dolj. Gestionarea 
acestora până la stațiile de compostare (sau, după caz până la stațiile de transfer) este 
gestionată de operatorii specializat sau serviciile primăriilor. 

 

Colectarea deșeurilor biodegradabile din piețe 

Analog colectării biodeșeurilor similare, biodeșeurile din piețe pot fi colectate separat 
relativ ușor, prin dotarea fiecărei piețe cu recipiente de colectare separată (de regulă 
de culoare maro, pentru a le diferenția de cele reziduale). Biodeșeurile din piețe sunt 
în marea lor majoritate de origine vegetală, deci se pretează la compostarea în 
instalațiile de compostare. 
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Administratorii piețelor, prin autorizația de funcționare emisă de primării, pot fi obligați 
să asigure colectarea separată a acestor deșeuri, iar în baza contractului de salubrizare, 
aceste deșeuri pot fi transportate la stațiile de compostare. 

 
 

7.1.2 Transportul deșeurilor municipale colectate separat 

 
Situația existentă 

În vederea eficientizării transportului deșeurilor municipale de la generator la instalațiile 
de deșeuri, la nivelului județului Dolj s-au realizat 5 stații de transfer din care 4 
finanțate prin proiectul SMID (POS Mediu)  și 1 stație finanțată prin programul POS: 

• Stație de transfer la Băilești, capacitate 15.000 t/an (investiție POS Mediu)  

• Stație de transfer Calafat, capacitate 10.500 t/an (investiție POS Mediu) 

• Stație de transfer Filiasi, capacitate 9.500 t/an (investiție POS Mediu) 

• Stație de transfer Dobrești, capacitate 11.500 t/an (investiție POS Mediu) 

• Stație de transfer Goicea, capacitate 1.600 t/an (investiți Phare) 

 

În cazul celor 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID cu toate că lucrările de 
construire au fost finalizate încă din anul 2018, acestea nu sunt operaționale. Contractul 
de delegare pentru operarea stațiilor de transfer este în procedura de atribuire, data 
estimată pentru semnarea contractului și începerea operării fiind anul 2021. 

Stația de transfer Goicea a intrat în funcționare în Ianuarie 2019, operarea acesteia 
fiind concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

 

Obiective 

Eficientizarea transportului deșeurilor municipale de la generator la instalațiile de 
deșeuri. 

 

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru transportul deșeurilor municipale colectate 
separate 

Nu este cazul realizării unei analize de opțiuni. Din analiza fluxului de deșeuri municipale 
gestionate în perioada de planificare a rezultat că nu este necesară realizarea de noi 
stații de transfer sau extinderea celor existent.  

Cele 5 stații de transfer au capacitate suficientă pentru a asigura transferul deșeurilor 
colectate în amestec, deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor colectate separat de la 
generat la instalațiile de deșeurilor. 
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7.1.3 Sortarea deșeurilor municipale colectate separate 

 
Situația existentă 

În vederea tratării deșeurilor reciclabile colectate separate, la nivelului județului Dolj s-
au realizat 2 stații de sortare din care o stație finanțată prin proiectul SMID (POS Mediu)  
și 1 stație finanțată prin programul Phare CES: 

• Stație de sortare Mofleni, capacitate 44.000 t/an (investiție POS Mediu)  

• Stație de sortare Goicea, capacitate 1.100 t/an (investiție  Phare) 

 

În cazul stației de sortare realizate prin proiectul SMID cu toate că lucrările de 
construire au fost finalizate încă din anul 2018, aceasta nu este operațională. Contractul 
de delegare pentru operarea stației de sortare este în procedură de atribuire, data 
estimată pentru semnarea contractului și începerea operării fiind anul 2021. 

Stația de sortare Goicea a intrat în funcționare în Ianuarie 2019, operarea acesteia fiind 
concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

 

Obiective 

Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri reciclabile 
colectate separat. 

 

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru transportul deșeurilor municipale colectate 
separate 

Nu este cazul realizării unei analize de opțiuni. Din analiza fluxului de deșeuri municipale 
gestionate în perioada de planificare a rezultat că nu este necesară realizarea de noi 
capacități pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat. 

Cele două stații de sortare au capacitate suficientă pentru a asigura tratarea întregii 
cantități de deșeuri reciclabile colectate în perioada de analiză ( 2019-2040). 

 
 

7.1.4 Tratarea biodeșeurilor municipale colectate separat  

 
Situația existentă 

În județul Dolj există două stații de compostare realizate prin proiectul SMID (POS 
MEDIU) astfel: 

• O stație de compostare la Mofleni, cu o capacitate de 18.000 tone/an, 

• O stație de compostare la Calafat cu o capacitate de 5.000 tone/an.  

În cazul ambelor stații, cu toate că lucrările de construire au fost finalizate încă din anul 
2018, acestea nu sunt operaționale. Contractul de delegare pentru operarea stației de 
compostare este în procedură de atribuire, data estimată pentru semnarea contractului 
și începerea operării fiind anul 2021. 
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Obiective 

Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri din parcuri și 
grădini colectate separat cât și pentru biodeșeurile menajere, similare și din piețe. 

 

Evaluarea opțiunilor tehnice 

În cazul tratării biodeșeurilor în general analiza de opțiuni se realizează pe de o parte 
pentru tratarea aerobă ( compostarea) și tratarea anaerobă ( digestia anaerobă). 
Având în vedere că în județ există două stații de compostare o analiza de opțiuni este 
relevantă doar în cazul tratării anaerobe. 

 

Opțiuni tehnice pentru digestia anaerobă 

Descompunerea anaerobă este definită ca fiind procesul biologic în timpul căruia 
materia organică este descompusă de către microorganisme anaerobe în condiții 
anaerobe. Materia primă organică este convertită prin descompunerea anaerobă într-o 
formă mai stabilă, generând un amestec de gaz cu potențial energetic mare, constând 
în special în metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2), cunoscut sub denumirea de biogaz. 
Biogazul este colectat şi utilizat ca sursă de energie. Descompunerea anaerobă reduce 
cantitatea de deşeuri organice care va fi depozitată în final şi de asemenea limitează 
emisiile potențiale de metan din depozitele de deşeuri. 

Procesul de digestie anaerobă are loc în două faze: faza de hidroliză: transformarea 
materiei organice în CO2, hidrogen și acizi grași și faza metanogenică, în care acizii 
grași se descompun pentru a deveni metan. 

În general, sunt necesare următoarele etape pentru tratarea anaerobă a deşeurilor 
organice: 

1. livrarea şi stocarea; 

2. preprocesarea deşeurilor recepționate; 

3. descompunerea anaerobă; 

4. post-procesarea materialului descompus. 

 

În principiu, toate procesele de fermentație pot fi descrise ca fiind o combinație a 
acestor etape de tratare. 

 

1. Livrare şi stocare  

Deşeurile biodegradabile recepționate sunt înregistrate cantitativ şi calitativ, sunt 
inspectate vizual la stația de recepție şi sunt descărcate într-un buncăr plat sau adânc 
sau într-un rezervor de colectare care asigură stocarea intermediară pe termen scurt 
şi permite alimentarea continuă a instalației de pre tratare. 
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2. Pre-procesarea 

Scopul pretratării este acela de a îndepărta agenții de poluare şi corpurile străine, 
precum şi de a omogeniza şi pregăti deşeurile biodegradabile. Modalitatea de pretratare 
depinde de sistemul specific procesului de digestie anaerobă. Fermentarea uscată 
necesită preprocesare uscată, în care poate fi combinată acțiunea ciururilor, 
tocătoarelor, tamburilor de omogenizare, separatoarelor de metale, separatoarelor 
balistice şi sortării manuale. În cadrul proceselor de fermentare umedă deşeurile 
biodegradabile sunt amestecate suplimentar cu apă, omogenizate şi mărunțite. Prin 
intermediul operației de separare gravitațională pot fi îndepărtate şi alte substanțe 
străine. 

 

3. Digestie anaerobă 

După îndepărtarea tuturor materialelor nedorite din deşeurile recepționate, materialul 
organic este mărunțit şi introdus în digestor. Mărunțirea face materialul mai ușor de 
manipulat. De asemenea, materialele cu o suprafaţă de contact mai mare sunt mai ușor 
descompuse de către bacterii. În cazul deşeurilor organice menajere se adaugă de 
obicei şi apă pentru a dilua materiile solide.  

 

Deşeurile cu o structură moale şi cu un conținut ridicat de umiditate sunt cele mai 
potrivite pentru fermentare, iar deşeurile cu structură rigidă pot fi descompuse în mediu 
anaerob prin procesul de fermentare uscată. Este necesar un aport de căldură pentru 
ajustarea temperaturii procesului la aproximativ 35°C (proces mezofil) sau 55°C 
(proces termofil), iar uneori este necesar un aport suplimentar de apă.  

Ceea ce rezultă din fermentator este un reziduu de fermentare umed, stabil din punct 
de vedere organic şi biogaz. După uscarea acestuia, prin post-compostare aerobă poate 
fi obținut un ameliorator de soluri comparabil cu compostul. Apa uzată eliminată din 
reziduu poate fi parțial recirculată în unitatea de pretratare pentru reglarea umidității. 
Surplusul de apă uzată trebuie tratat şi evacuat. Când în procesul de fermentare sunt 
introduse doar componente organice ușor de descompus, energia poate fi produsă cu 
un cost tehnic minim, iar mirosurile şi etapele de pre-fermentare consumatoare de 
energie pot fi eliminate. În următoarea etapă de compostare, substanțele organice mai 
greu de descompus, care pot fi descompuse anaerob doar într-o anumită măsură, sunt 
descompuse în mediu aerob la un nivel scăzut al costurilor. Astfel, când se evaluează 
opțiunile „fermentare sau compostare” răspunsul poate fi adesea „fermentare şi 
compostare”. 

 

4. Postprocesare 

Pentru o stabilizare şi dezinfecție completă a reziduului de la digestor, este necesară 
implementarea unui proces de rafinare înainte de a fi utilizat în agricultură. După o 
posibilă deshidratare şi/sau uscare, deşeurile fermentate anaerob sunt în general 
transferate la o unitate de post-tratare biologică aerobă şi maturate aproximativ 2–4 
săptămâni pentru a se transforma într-un compost comercializabil şi de bună calitate.  
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Fermentarea umedă, uscată și semi-uscată 
Diferitele sisteme de descompunere anaerobă pot procesa deşeuri cu umiditate diferită, 
și anume: 

• procese de fermentare uscată (procent de apă între 55% şi 75%); 

• procese de fermentare umedă (procent de apă >85%); 

• procese de fermentare semi-uscată (procent de apă între 75 și 85%). 

 

Tabelul 7-8 indică avantajele şi dezavantajele fermentării uscate, ale celei umede și al 
celei semi-uscate.  

 

În cazul fermentării uscate, nu se adaugă apă (sau se adaugă foarte puțină). În 
consecință, fluxurile materiale ce urmează a fi tratate sunt minimizate. Avantajele ce 
rezultă din acest aspect sunt: un volum mai mic al reactoarelor şi o deshidratare mai 
ușoară a reziduurilor de la digestor. Pe de altă parte, funcționarea cu un conținut ridicat 
de materie uscată implică cerințe suplimentare privind pre-tratarea mecanică şi 
transport, etanșeitatea la gaze a echipamentului de încărcare şi descărcare şi, dacă 
este proiectat, privind amestecarea în interiorul reactorului. Blocarea materialului şi 
posibilitatea de înfundare trebuie evitate. Din cauza mobilității reduse în cazul 
fermentării uscate, se poate stabili un timp de retenție prin aproximarea curgerii de tip 
piston, aspect foarte important din punct de vedere al igienei produsului în cazul 
funcționării în condiții termofile. Viteza de descompunere în cazul fermentării uscate 
este mai redusă decât cea din cadrul fermentării umede, din cauza mărimii mai mari a 
particulelor şi a disponibilității reduse a substraturilor.  

În cazul fermentării umedă, deşeurile organice sunt măcinate până se obține o mărime 
mică a particulelor şi sunt amestecate cu cantități mari de apă astfel încât să rezulte 
nămoluri sau suspensii. Acest lucru permite folosirea unor tehnici mecanice simple şi 
consacrate de transport (pompate) şi îndepărtarea substanțelor nedorite prin separarea 
gravitațională. În același timp, conținutul reactorului poate fi amestecat cu ușurință, 
ceea ce permite îndepărtarea controlată a gazelor şi controlul concentrațiilor din 
fermentator. Prin urmare, performanțele microorganismelor în ceea ce priveşte 
descompunerea sunt optimizate. Amestecarea este limitată de rezistența bacteriilor 
generatoare de metan la forfecare; totuși, un grad prea scăzut de amestecare poate 
rezulta în straturi plutitoare şi sedimentare. Omogenitatea şi consistența fluidului 
permit un control mai bun asupra procesului.  

Prin fluidizarea biodeşeurilor, masa ce urmează a fi tratată creşte până la de 5 ori, în 
funcție de conținutul total de materii solide ale substratului, rezultând astfel nevoia ca 
agregatele şi reactoarele să fie mult mai mari. Fluidizarea şi deshidratarea suspensiilor 
fermentate implică costuri tehnice şi energetice considerabile. Dar dacă gradul de 
descompunere este similar, faza de reciclare a lichidului, de la deshidratare până la 
fluidizarea materiei prime, permite reducerea cantității de apă uzată la nivelul 
cantităţilor folosite în fermentarea uscată şi păstrarea unei părți considerabile a energiei 
termice necesare în sistem. 

Procesul de fermentare semi-uscată combină avantajele ambelor procese descrise mai 
sus, utilizând materii organice cu o consistență de circa 15% substanțe uscată. 
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Materialul este mărunțit și apoi tratat într-un rezervor de sedimentare pentru 
înlăturarea fracțiilor anorganice. În proces este necesară apa pentru diluția materialului 
însă într-o cantitate mai mică comparativ cu procesul umed. 

 

Tabel 7-4: Comparaţie între fermentația umedă şi cea uscată 

Mod de procesare Uscat Umed Semi-uscat 

Conținutul total de 
solide  

Ridicat 25-
45% 

Scăzut  2-15% Mediu 15-20% 

Volumul reactorului
  

Minimizat Mărit Mediu 

Tehnica de pre-
procesare 

Complexă Simplă Simplă 

Agitarea Dificilă Facilă Facilă 

Cantitatea de apa 
reziduală generată 

Redusă Mare Medie 

Separare solide de 
lichide 

Simplă Scumpă Medie 

Riscuri în operare Sedimentele 
solide pot duce 

la blocarea 
echipamentelor 

Reduce Reduse 

Varietatea 
componentelor 
deşeurilor 

Mică, pretabilă 
în special 
pentru 

biodeșeuri 
(deșeuri 

alimentare) 
colectate 
separat 

Mare, pretabilă atât 
pentru biodeșeuri 
colectare separat  

(deșeuri 
alimentare) cât și 
pentru deșeuri în 

amestec 

Mare, pretabilă atât 
pentru biodeșeuri 
colectare separat 

(deșeuri 
alimentare) cât și 
pentru deșeuri în 

amestec 

Costuri de investiție Mari Mai mici în 
comparație cu 

fermentarea uscată 

Cele mai mici 
costuri 

Costuri de operare Mari Reduce Reduse 

 

 

Opțiunea optimă pentru județul Dolj 

Colectarea separată a biodeșeurilor menajere din mediul urban, similare și din piețe se 
va implementa progresiv până în anul 2025 pentru a asigura ținta de reciclare de 50% 
din anul 2025. În același timp, întreaga de cantitate de deșeuri colectată în amestec 
trebuie stabilizată biologic înaintea depozitării. Astfel, pentru județul Dolj, opțiunea 
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optimă implică un proces care să asigură flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor 
tratate. După cum s-a menționat mai sus, fermentarea uscată este puțin flexibilă la 
calitatea materialul tratat și considerând, de asemenea, costurile mari de investiții și 
operare s-a considerat a nu fi o opțiune pentru județul Dolj. 

Fermentarea umedă prezintă avantajul producerii unei cantități mari de biogaz cu prețul 
utilizării unei cantități semnificative de apă, costuri mari de investiție și costuri 
suplimentare pentru deshidratarea /uscare digestatul rezultat. Astfel, pentru instalația 
necesară a se realiza în județul Dolj, se consideră ca fiind optim procesul de fermentare 
semi-uscat, care prezintă atât avantaje din punct de vedere tehnic, cât și cele mai 
scăzute costuri de investiție și operare. 

 

7.1.5 Tratarea deșeurilor municipale reziduale 

 
Situația existentă 

În prezent, în județul Dolj nu există instalații pentru pre tratarea deșeurilor colectate 
în amestec înaintea depozitării. 
 
Obiective 

Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tartare 
 
Evaluarea opțiunilor pentru tratarea deșeurilor colectate în amestec 

Pentru tratarea deșeurilor în amestec înainte depozitării, sunt analizate două opțiuni: 

• Tratarea mecano-biologică și 
• Incinerarea. 

Cele două opțiuni sunt analizate în cadrul alternativelor pentru sistemul de gestionarea 
a deșeurilor prezentate în secțiunile 7.2 și 7.3. 

 
 

7.1.6 Depozitarea 

Situația existentă 

În prezent în județul Dolj există în operare un singur depozit conform la Mofleni care 
deservește întreg județul. 

 

Obiective 

Depozitarea deșeurilor tratate din întreg județul într-un depozit conform. 

 

Opțiuni privind realizarea noului depozit de deșeuri municipale nepericuloase clasa b 

Depozitul de deșeuri se va proiecta în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
legislative: 

• Directiva UE privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE) cu modificările și 
completările ulterioare 
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Directiva stabilește în Anexa I (Cerințe generale pentru toate clasele de depozite de 
deșeuri) cerințele privind depozitele de deșeuri nepericuloase. Sunt specificate pe 
scurt localizarea, controlul apei și gestionarea levigatului, protecția solului și a apei, 
controlul gazelor, noxe și pericolele, stabilitatea și limitele. 

• Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările 
ulterioare. Acest act transpune Directiva privind depozitele de deșeuri 
(1999/31/CE). 

• Ordinul 26/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitele de deșeuri 
(26 Nov. 2004). Normativul include cerințe operaționale și tehnice și măsuri pentru 
depozitarea deșeurilor, pentru prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a 
efectelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane, efectele generate de 
depozitarea deșeurilor, pe întregul ciclu de viață al depozitului de deșeuri. 
Prevederile  acestei reglementări conduc la respectarea cerințelor europene privind 
construcția depozitelor de deșeuri. 

 

Având în vedere prevederile legislative privind elementele constructive ale unui depozit, 
în analiza pot fi evaluate opțiuni tehnice pentru tratarea levigatului. 

 

Opțiuni pentru tratarea levigatului 

Levigatul este o apă uzată puternic contaminată, provenind din procesele de 
descompunere din interiorul depozitului și din infiltrarea apei de ploaie în corpul 
depozitului. Compoziția levigatului variază într-un interval extrem de mare și depinde 
de următorii factori: 

• Vârsta depozitului de deșeuri (cu cât este mai vechi depozitul de deșeuri, cu atât 
este mai puțin contaminat); 

• Tipul deșeurilor (deșeurile menajere produc cea mai mare contaminare, din cauza 
procesului de descompunere. Cu cât sunt mai multe deșeuri biodegradabile incluse 
în deșeuri, cu atât este mai mare contaminarea); 

• Gradul de descompunere a componentelor biodegradabile (tratarea prealabilă poate 
reduce în mod semnificativ potențialul de descompunere în depozitul de deșeuri și, 
prin urmare, reduce potențialul de contaminare a levigatului). 

 

Există mai multe opțiuni pentru gestionarea levigatului, așa cum este descris în tabelul 
următor. 

 

Tabel 7-5: Opțiuni gestionare levigat 

Activitatea Descriere scurtă Comentarii 

Opțiunea 1 Recirculare 

Împrăștierea 
levigatului netratat 

Împrăștierea levigatului în depozitul 
de deșeuri este efectuată în multe 

Recircularea levigatului în 
depozitul de deșeuri nu 
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Activitatea Descriere scurtă Comentarii 

în depozitul de 
deșeuri 

țări cu climă aridă. Reciclarea apei 
contribuie la menținerea umedă a 
corpului depozitului de deșeuri și, 
astfel, la menținerea proceselor de 
degradare. 

Cu toate acestea, în țările umede, 
apa de ploaie se infiltrează în 
depozitul de deșeuri. În plus, rata 
de evaporare în aceste țări este prea 
mică pentru a echilibra cantitatea de 
apă admisă în depozitul de deșeuri 
și, prin urmare, în cazul recirculației 
levigatului, depozitul de deșeuri se 
umple, iar la un moment dat se va 
revărsa. 

Astfel, este necesar să se elimine 
întotdeauna o anumită cantitate de 
levigat din depozitul de deșeuri 
pentru a preveni o revărsare, 
necesitând astfel tratarea 
levigatului. 

este o soluție durabilă în 
țările cu precipitații 
considerabile, cum ar fi 
România. 

 

În plus, recircularea 
levigatului este interzisă în 
România, în conformitate 
cu Normativul tehnic 
privind depozitarea 
deșeurilor, subcapitolul 
3.4.1 

Reducerea 
substanțială a 
cantității 
levigatului și 
reintroducerea 
concentratului în 
depozitul de 
deșeuri 

În acest caz, levigatul este tratat 
mai întâi, de ex. prin osmoză 
inversă, aproximativ 70% din apa 
curată este evacuată într-un 
efluent, în timp ce concentratul este 
reintrodus în depozitul de deșeuri. 

În acest fel se poate preveni 
revărsarea din depozitul de deșeuri, 
deoarece cantități substanțiale de 
levigat sunt îndepărtate. 

Atunci când se face recirculare,  
contaminanții se descompun parțial 
sau sunt absorbiți în corpul 
depozitului. Cu toate acestea, există 
discuții dacă poate avea loc o 
acumulare de contaminanți în 
levigat cu componente cum ar fi 
clorurile, sulfații metalelor grele. 

Deși există studii la depozitele de 
deșeuri din Germania care au 
demonstrat că nu a avut loc astfel 
de acumulării, există și multe 

Eliminarea concentratului 
în depozitul de deșeuri este 
o abordare frecvent 
utilizată în România și în 
alte țări ale lumii în 
prezent. 

 

Dacă se depozitează și se 
distribuie pe depozitul de 
deșeuri în sezonul uscat, ar 
fi utilă menținerea umedă a 
condițiilor de depozitare și, 
pe de altă parte, obținerea 
unei rețineri îndelungate a 
concentratului în depozitul 
de deșeuri, permițând 
descompunerea și 
adsorbția în corpul 
depozitului. 
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Activitatea Descriere scurtă Comentarii 

referințe în bibliografie care susțin 
astfel de efecte de acumulare. 

Tratarea in afara site-ului  

Descărcarea la 
stația de epurare 
ape uzate 

În acest caz, levigatul este 
transportat către cea mai apropiată 
stație de tratare ape uzate, 
transportându-l într-o cisternă. De 
obicei, nu este permisă o descărcare 
directă în canalizare, având în 
vedere gradul de contaminare 
ridicat. 

Deși levigatul este mult mai 
contaminat decât apa uzată de la 
utilizatori, reprezintă o cantitate 
mică în comparație cu apele 
reziduale tratate. Prin dozarea 
levigatului într-un mod planificat, 
stațiile de tratare a apelor uzate mai 
mari pot face față cu ușurință 
levigatului. 

Această soluție este în 
funcție de costul 
transportului. Adesea, o 
stație de tratare ape uzate 
suficient de mare, care ar 
trebui să deservească cel 
puțin un oraș mic, se află la 
o distanță de 15-20 km. 

În plus, trebuie obținută o 
autorizație, prin care se 
obține dreptul de a trata 
levigatul într-o stație. 

Concentrarea și 
evacuarea în stația 
de epurare ape 
uzate 

Pentru a economisi costurile de 
transport, levigatul ar putea fi tratat 
de ex. prin Osmoza inversă. În acest 
caz, numai aproximativ 20% din 
levigat trebuie transportat. 

Abordare folosită adesea 

Pre-tratare și 
evacuare la stația 
de tratare ape 
uzate 

În unele țări, levigatul este 
considerat ca fiind apă reziduală 
industrială. Industria trebuie să 
pretrateze apele uzate, dacă 
acestea sunt considerabil diferite în 
ceea ce privește contaminarea 
decât apele uzate menajere. După 
tratarea prealabilă, apa reziduală 
este evacuată în canalizare sau 
transportată cu vidanja la cea mai 
apropiată SEAU. 

Sunt aplicate diferite procese pentru 
pre tratarea biologică și fizico-
chimică (procesele se vor descrie 
mai târziu). 

În funcție de distanța până 
la cea mai apropiată 
canalizare, aceasta este de 
multe ori o soluție aplicată. 

Tratament in cadrul site-ului 
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Activitatea Descriere scurtă Comentarii 

Tratarea și 
deversarea într-un 
râu 

Această abordare necesită pre 
tratarea biologică și fizico-chimică 
completă al levigatului pentru a 
atinge standardele de descărcare 
într-un curs de apă (procesele se 
vor descrie mai târziu). 

Această soluție este adesea 
aplicată, dacă pre-tratarea 
combinată cu stația de 
tratare ape uzate devine 
scumpă, având în vedere 
distanța. 

 

 

 

Concluzii  

După cum se poate observa în tabelul următor, o recirculare a levigatului netratat prin 
depozitul de deșeuri nu este sustenabilă și nu se ia în calcul. Levigatul fie va fi 
transportat la cea mai apropiată stație de tratare ape uzate, fie va fi tratat complet pe 
amplasament. 

În capitolele următoare sunt selectate și comparate procesele luate în calcul. 

Procese de tratare a apelor uzate 

Compoziția acestora, în cazul depozitelor de deșeuri noi, variază astfel între cele destul 
de asemănătoare ale apei uzate menajere, pentru depozitele de deșeuri vechi și 
contaminări care depășesc cu mult apele uzate menajere. Cu toate acestea, procesele 
de tratare a levigatului care ar putea fi utilizate se bazează pe aceleași tehnologii, care 
se utilizează în mod obișnuit în tratarea apelor uzate. Calitatea apei impusă pentru a fi  
evacuată este definită în Hotărârile Guvernului (HG) nr. 188/2002 și NTPA 001/2002. 

Următoarea listă prezintă principalele procese care ar putea fi utilizate pentru tratarea 
apelor uzate: 

Tabel 7-6: Procese utilizate in tratarea apelor uzate 

Procese Descrierea procesului Comentarii 

Sedimentarea, 
precipitarea prin 
floculare 

 

Procesul se utilizează pentru 
sedimentarea materiei solide, care 
poate apărea: 

- la materii solide în apă 

- după neutralizare, când 
anumite metale se transformă 
în solide 

- după floculare sau precipitare 

Proces ieftin, care este 
utilizat în mod obișnuit 
pentru multe tipuri de ape 
uzate 

Neutralizare În acest proces, apele uzate acide 
sunt neutralizate cu o soluție 
alcalină, adesea sodă caustică, iar 
apa uzată alcalină este neutralizată 
cu un acid, adesea acid clorhidric. 

Metodă ieftină și comună 
pentru tratarea apei uzate 
alcaline sau acide. 
Întotdeauna vine în 
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Procese Descrierea procesului Comentarii 

combinație cu 
sedimentarea. 

Oxidare/Reducere În acest proces se adaugă un aditiv 
pentru a lega compușii din apa 
uzată și a le îndepărta prin 
precipitare sau floculare. În apele 
uzate menajere, este folosit adesea 
varul pentru precipitarea 
substanțelor anorganice și a 
substanțelor chimice de floculare 
pentru materia organică. 

 

Tratarea 
nămolului activ 

Substanța organică din apele uzate 
este tratată cu microorganisme 
într-o atmosferă aerobă. În această 
situație apa trebuie aerată. 

Metodă de tratare foarte 
uzuală în gestionarea apei 
uzate. 

Pentru cantități mari se 
aplică ca proces continuu, 
pentru cantități mici se 
utilizează în cadrul unui 
Reactor biologic secvențial 
(SBR). 

Alte tratări 
aerobice 

În ultimii ani s-au dezvoltat și alte 
procese anaerobe, care lucrează cu 
o mai mică producție de nămol 
provenit din tratare. Un proces din 
ce în ce mai cunoscut este reactorul 
cu biomembrană. În plus, lagunele 
aerate sunt des întâlnite în America 
Latină și în SUA. 

Acest reactor cu 
biomembrană se află în 
prezent într-o fază de 
perfecționare pentru a fi 
aplicat la scară largă în 
tratarea apelor uzate și are 
o aplicabilitate redusă 
pentru levigatul provenit de 
la depozitele de deșeuri. 

Lagunele aerate nu sunt 
întâlnite des în Europa și 
necesită pentru unele din 
ele suprafețe mari. 

Tratare anaerobă Substanța organică din apele uzate 
este tratată într-o atmosferă 
anaerobă cu ajutorul unor 
microorganisme anaerobe. Procesul 
produce gaze, care pot fi folosite ca 
sursă de energie. 

Există două niveluri de 
tratări anaerobe: 

- tratarea directă a apelor 
uzate, de ex. cu un strat 
de nămol anaerob (care 
nu este foarte folosită 
pentru tratarea 
levigatului) sau 
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Procese Descrierea procesului Comentarii 

- fermentarea nămolului 
provenit din tratarea 
nămolului activ. 

Osmoză inversă  Prin crearea unei presiuni înalte 
asupra apei uzate, apa curată trece 
printr-o membrană, în timp ce 
moleculele mai mari sunt reținute. 

Proces relativ scump, care 
totuși are o flexibilitate 
ridicată în funcționare. 

Ultrafiltrarea Procesul este folosit pentru a 
îndepărta materia anorganică. 

În domeniul apelor uzate se 
folosește deseori în 
combinație cu procesele 
biologice, care trebuie în 
primul rând să descompună 
componentele 
biodegradabile. 

Absorbția 
carbonului activ 
după alte etape de 
tratare a apei 
uzate 

 

Acest proces utilizează 
caracteristicile puternice de 
adsorbție ale carbonului activ. Cu 
carbon activ sunt îndepărtate din 
apele uzate contaminanți dificili sau 
cei care nu sunt biologici, metale 
grele, elemente rămase după ce au 
fost adsorbite în alte etape de 
tratare. 

Procesul este deseori aplicat 
ca ultima etapă a unei stații 
de tratare a apelor uzate 
sau a unei instalații de 
tratare a levigatului pentru a 
asigura limitele de 
descărcare. 

Absorbția 
carbonului activ ca 
proces principal 

 

În combinație cu procesul de 
nitrificare/denitrificare, acest 
proces este pe cale să câștige piața 
din Europa de Vest. Contaminanți 
organici și anorganici sunt absorbiți 
de carbon activ. Odată ce carbonul 
activ este saturat, este trimis la 
incinerare. 

În ultimii ani, carbonul activ 
a devenit ieftin și, astfel, 
este pe cale să devină o 
opțiune serioasă pentru 
tratarea levigatului. 

Până acum există puține 
referințe. 

Evaporarea solară Apa uzată este evaporată de 
căldura soarelui. Acest tip de 
tratare este potrivit doar pentru 
țările calde și uscate. 

Reziduul de evaporare necesită 
adesea solidificare înainte de 
depozitare. 

Un proces ieftin, dacă 
condițiile climatice sunt 
propice. 

Evaporarea 
termică 

Apa uzată, concentratul sau 
nămolul sunt încălzite și apa se 
evaporă și mai apoi se 
condensează. 

O soluție foarte costisitoare  
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Procese Descrierea procesului Comentarii 

Condensul este descărcat, lăsând 
un reziduu de evaporare. 

Reziduul de evaporare are adesea 
nevoie de solidificare înainte de 
depozitarea în depozitul conform 
sau depozitarea în alt depozit 
subteran. 

 

 

Alternative de tratare a levigatului 

La proiectarea și selectarea tratării levigatului în județul Dolj, trebuie luate în 
considerare următoarele cerințe: 

• La fel ca în orice depozit de deșeuri, compoziția levigatului se schimbă pe parcursul  
duratei de viață a depozitului; 

• Cantitatea de levigat va fluctua pe parcursul anului, având în vedere sezonul uscat 
de vară din județul Dolj, când lipsa ploii va reduce considerabil debitul potențial de 
levigat; 

• Compoziția deșeurilor depozitate. Planul prevede o deviere mare a materialelor 
reciclabile și compostabile de la depozitare, cu scopul de a reduce încărcătura 
biodegradabilă din depozitul de deșeuri. Aceasta înseamnă că se poate aștepta ca, 
dacă totul va funcționa conform planului, contaminarea cu levigat va fi scăzută în 
comparație cu depozitele de deșeuri normale, iar debitul de levigat va fi mai mic. 
Totuși, tratarea levigatului trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a face față și 
cantităților de levigat și a compozițiilor care ar rezulta, dacă planul nu ar putea fi 
atins datorită lipsei participării populației, din cauza cantității mult mai mari de 
deșeuri, cu o încărcătură biodegradabilă mai mare, care ar ajunge la depozitul de 
deșeuri; 

• Recircularea levigatului pe depozitul de deșeuri nu este o opțiune. 

 

În prezent, pentru tratarea levigatului se utilizează mai multe combinații de procese în 
lume: 

• Osmoza inversă cu tratarea ulterioară al concentratului. Acest proces este aplicat 
pe scară largă în Germania, Austria, Turcia și în alte țări; 

• Reactorul biologic secvențial (SBR) , care este principalul proces de tratare a 
levigatului utilizat în Regatul Unit a Marii Britanii. Cu toate acestea, este destul de 
des aplicată în alte țări; 

• Reactor cu biomembrană (MBR), care este un proces relativ nou și nu are încă o 
aplicație largă în tratarea levigatului; 

• Tratarea anaerobă, cum ar fi stratul de nămol anaerob (UASB), nu a găsit încă o 
aplicație largă pentru tratarea levigatului. Deși gazul ar putea fi utilizat împreună 
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cu gazul de depozitare, stabilitatea procesului nu poate fi asigurată datorită 
fluctuației cantității de contaminanți și a fluxului de levigat. 

 
În tabelul următor sunt analizate primele 3 opțiuni de tratare. 

 
Tabel 7-7: Evaluarea proceselor de tratare a levigatului 

 Opțiunea1: Osmoza 
inversă OI 

Opțiunea2: Reactorul 
biologic secvențial SBR 

Opțiunea3: 
Reactor cu 

biomembrană 
MBR 

Aspecte tehnice 

Flexibilitate în 
ceea ce 
privește 
compoziția 

Potrivit pentru orice 
compoziție a levigatului 

Probleme la valori 
ridicate COD în 
compoziția levigatului, la 
depozitelor de deșeuri 
vechi 

Potrivit pentru 
levigat  normal 

Flexibilitate în 
ceea ce 
privește 
fluctuația 
cantității 

Foarte flexibile la 
fluctuațiile cantitative. 
Procesul poate fi oprit cu 
ușurință zile sau 
săptămâni, dacă nu 
există levigat. 

Partea biologică a 
procesului trebuie 
menținută. Odată închis 
reactorul, durează zile 
pentru repornirea părții  
biologice și atingerea 
unor condiții stabile. 

 

Partea biologică 
a procesului 
trebuie 
menținută. 
Odată închis 
reactorul, 
durează zile 
pentru 
repornirea părții  
biologice și 
atingerea unor 
condiții stabile. 

 

Vulnerabilitate 
la componente 
toxice 

Nicio problema Tratarea biologică poate 
avea o eficiență redusă 

Tratarea 
biologică poate 
avea o eficiență 
redusă 

Modernizare 

 

Durata de viață a 
membranelor este de 5 
până la 10 ani și se 
poate efectua o înlocuire 
rapidă cu noi membrane 

Modernizarea instalației 
are nevoie de renovare 
și, de obicei, se face 
numai la sfârșitul duratei 
sale de proiectare, care 
este de aproximativ 20 
de ani. 

Membranele pot 
fi modernizate 
atunci când 
înlocuirea este 
necesară, în 
timp ce restul 
instalației 
rămâne așa cum 
a fost proiectat. 



  

                     
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Pa
gi

na
 1

54
 

 Opțiunea1: Osmoza 
inversă OI 

Opțiunea2: Reactorul 
biologic secvențial SBR 

Opțiunea3: 
Reactor cu 

biomembrană 
MBR 

Cerințe de 
spațiu 

Cerință mică de spațiu. 
Instalația se află într-un 
container mare. 

Având în vedere 
designul său modular, 
instalația crește pe 
măsură ce crește 
cantitatea de levigat. 

Cerință mare de spațiu. Cerință mai mică 
decât SBR, dar 
mai mare decât 
OI. 

Automatizare Instalația funcționează 
complet automatizată 

Instalațiile sunt 
automatizate pe măsura 
posibilităților 

Instalațiile sunt 
automatizate pe 
măsura 
posibilităților 

Necesitatea unei pre-tratări sau post-tratări 

Pre-tratare 
necesară 

Sedimentarea și 
nitrificarea/denitrificarea 
sunt avantajoase pentru 
a reduce costurile de 
întreținere ale instalației 
OI. Acest lucru reduce 
considerabil  colmatarea 
și, prin urmare, 
necesitatea de spălare a 
membranei. 

Sunt necesare 
rezervoarele tampon 
mari pentru a amesteca 
levigatul.  

SBR include 
sedimentarea și 
nitrificarea/denitrificarea. 

Sunt necesare 
rezervoarele 
tampon mari 
pentru a 
amesteca 
levigatul. 

Sedimentarea și 
nitrificarea/ 
denitrificarea 
sunt 
avantajoase. 

Referințe 

Referințe Număr mare de referințe 
din UE și din SUA 

Număr mare de referințe 
din UE și din SUA 

Puține referințe 
pentru levigat 

Aspecte de mediu 

Emisii în aer Fără miros, deoarece 
este complet capsulat 

Posibile emisii de miros, 
în funcție de design. 
Deseori se utilizează un 
design deschis al 
reactorului. 

Posibile emisii de 
miros, în funcție 
de design. 
Deseori se 
utilizează un 
design închis al 
reactorului. 

Calitatea apei 
evacuate 

Apa foarte curată, până 
la 95% din poluanți sunt 

Apă curată, la 
standardele impuse 

Apă curată la 
standarde 
ridicate, având 
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 Opțiunea1: Osmoza 
inversă OI 

Opțiunea2: Reactorul 
biologic secvențial SBR 

Opțiunea3: 
Reactor cu 

biomembrană 
MBR 

reținuți la un proces de 
OI în 2 trepte. 

în vedere 
filtrarea cu 
membrană. 

Cerințe 
energetice 

Mai mici decât pentru 
alte alternative 

Cerere mare de energie Cerere mare de 
energie 

Cost 

Investiții 
inițiale 

Investiții relativ mici, 
deoarece instalația este 
proiectată modular. 
Acest lucru permite ca, 
la început, tratarea să 
înceapă cu capacități 
mici, care pot fi mărite, 
pe măsură ce fluxul de 
levigat crește, și vor fi 
ajustate la debitul real. 

Investiții ridicate la 
început, deoarece 
instalația trebuie să fie 
proiectată pentru fluxul 
maxim de levigat 
estimat. Este posibil ca să 
nu ajungă niciodată la 
această capacitate, dar 
poate fi necesar să fie 
exploatat cu mult sub 
capacitatea de 
proiectare, deoarece 
cantitatea de levigat a 
fost supraestimată. Acest 
lucru se întâmplă adesea 
în cazul prognozelor 
levigatului, deoarece 
estimările privind 
cantitățile de levigat sunt 
extrem de dificile. 

Vezi alternativa 
2 

Costuri de 
operare  

Costuri OPEX mari, 
având în vedere 
înfundarea membranelor 
și înlocuirea lor 
frecventă. Cu toate 
acestea, membranele s-
au ieftinit în ultimii ani. 

Cele mai scăzute costuri 
de operare 

Costuri ridicate 
de operare 
datorită 
membranelor și 
tratării biologice 

Costuri pentru 
depozitare 

Dacă concentratul poate 
fi recirculat în depozitul 
de deșeuri - costuri 
reduse. 

Dacă concentratul are 
nevoie de altă tratare - 
costuri ridicate 

După deshidratare, 
nămolul poate fi 
depozitat. 

După 
deshidratare, 
nămolul poate fi 
depozitat. 
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Există mulți experți și operatori ai depozitelor de deșeuri preferă SBR și astfel, tratarea 
convențională a apei, dar există mulți operatori care preferă Osmoza inversă, mai ales 
dacă concentratul poate fi depozitat la depozitul de deșeuri. MBR prezintă un interes 
mai mic. 

Având în vedere fluctuația mare estimată a compoziției și debitului levigatului, puternic 
influențată de anotimpurile anului în România și în județul Dolj, de flexibilitatea mult 
mai ridicată a Osmozei inverse de a face față acestor condiții, Consultantul recomandă 
utilizarea Osmozei inverse 
 
 

7.1.7 Colectarea separată a deșeurilor voluminoase 

Situația existentă 

La începutul anului 2019 sistemul de colectare separată a deșeurilor voluminoase nu 
era implementat în județul Dolj însă noul operator de colectare și transport delegat de 
către ADI are ca sarcină organizarea acestei activități. Până la sfârșitul anului 2019 este 
de așteptat ca atât sistemul de colectare și transport al deșeurilor voluminoase cât și 
centrele pentru stocarea și tratarea acestora să fie organizate. 

 

Obiective 

Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea 
corespunzătoare deșeurilor voluminoase - termen 2019  

 

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor voluminoase  

Nu este cazul. 

 
 

7.1.8 Colectarea separată a deșeurilor periculoase municipal 

Situația existentă 

La începutul anului 2019 sistemul de colectare separată a deșeurilor menajere 
periculoase nu era implementat în județul Dolj însă noul operator de colectare și 
transport delegat de către ADI are ca sarcină organizarea acestei activități. Până la 
sfârșitul anului 2019 este de așteptat ca atât sistemul de colectare și transport al 
deșeurilor menajere periculoase cât și centrele pentru stocarea acestora să fie 
organizate. 

Obiective 

Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea 
corespunzătoare deșeurilor menajere periculoase- termen 2019  

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase Nu 
este cazul.  
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7.2 Metodologie pentru stabilirea alternativelor 

Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Dolj au fost 
definite ținând cont de infrastructura existentă și de modul actual de gestionare a 
deșeurilor în județ precum și de obiectivele și țintele stabilite pentru județ în baza 
prevederilor legale şi ale Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD). 

După cum este menționat şi în PNGD, unele obiective și ținte reprezintă criterii 
pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale, și 
anume: 

• Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100%; 

• Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare: 

o la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn 
din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice– 
termen 2019; 

o la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate  – termen 
2025; 

o la 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate  – termen 
2030; 

o la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate  – termen 
2035; 

• Creșterea colectării separate și a reciclării la sursă a biodeșeurilor – termen:  
2025; 

• Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din 
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2020; 

• Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în 
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025; 

• Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017, 

• Depozitarea a maxim 10% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate 
până în anul 2040 cu o țintă intermediară de 25% în anul 2035. 

 

Prevederile PLANULUI NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor stabilește un plan de măsuri a se implementa 
la nivelul fiecărui judeţ pentru gestionarea deşeurilor municipale. Pentru judeţul Dolj 
sunt propuse următoarele: 

• Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile: 
o Rata de capturare va continua să crească, ajungând în anul 2020 la 

minim 52%. Până la sfârșitul perioadei de programare (2025), rata de 
capturare va crește progresiv până la 75%;  

• Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor: 
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o Pentru județele care nu au în prezent prevăzută implementarea colectării 
separate a biodeșeurilor, aceasta va fi implementată începând cu anul 
2020, astfel încât să se asigure o rată de capturare de minim 40%. Rata 
de capturare va crește la 45% în anul 2021 și va rămâne la acest nivel 
până la sfârșitul perioadei de planificare; 

• Construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de 12.000 t/an; 
• Construirea unei instalații de tratare biologică cu biouscare cu o capacitate de 

64.000 t/an. 
  

În continuare sunt detaliate pentru fiecare obiectiv de mai sus, situația existentă, 
măsurile propuse prin PNGD pentru îndeplinirea obiectivului și măsurile/alternativele 
propuse prin PJGD pentru judeţul Dolj. 

 

Obiectiv: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 100% 

Termen 2019 

Situația 
actuală 

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în anul 2018 este de 
83% în mediul urban și de doar 9% în mediul rural 

Măsuri 
PNGD 

Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât să se asigure  o rată 
de 100% până la sfârșitul anului 2018 

Măsuri 
propuse 
prin PJGD 

Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât să se asigure  o rată 
de 100% până la sfârșitul anului 2019, cu o întârziere de 1 an față 
de prevederile PNGD.  

Acest lucru se justifică prin faptul că operatorul de colectare și 
transport delegat de ADI a început prestarea serviciilor la începutul 
anului 2019. 

 

 

 

Obiectiv: Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare 

Termen 2021, 2025, 2030 și 2035 

Situația 
actuală 

• Rata de capturare a deșeurilor reciclabile a fost de 1% în anul 2018 
• Colectarea separată a reciclabilelor este implementată la o scară 

extrem de redusă 
• Colectarea separată a biodeşeurilor menajere și similare nu este 

implementată în judeţ 
• Colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini se 

realizează doar în Municipiul Craiova, cantitățile colectate fiind însă 
depozitate 

Măsuri 
PNGD 

Măsurile care să conducă la îndeplinirea țintei de reciclare de 50% din 
anul 2020, sunt următoarele: 
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• Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a 
deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic 
și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de lemn din deșeurile menajere 
și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice) cu asigurarea unei 
rate totale de capturare la nivel național de minim 52% în anul 
2020. Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare 
deoarece o mică parte din deșeurile capturate nu pot fi reciclate; 

• Asigurarea de capacitați de sortare pentru întreaga cantitate de 
deșeuri reciclabile colectate separat. 

Măsurile care să conducă la îndeplinirea țintelor de reciclare de 50% 
din 2025 sunt următoarele: 
• Extinderea la nivel național a sistemului de colectare a deșeurilor 

reciclabile din poartă în poartă susținut de implementarea 
instrumentului „plătește pentru cât arunci”, cu asigurarea unei rate 
totale de capturare la nivel național de minim 75%; 

• Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a 
biodeșeurilor și acolo unde este fezabil implementarea colectării 
separate din poartă în poartă a biodeșeurilor în mediul urban dublat 
de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci”, cu 
asigurarea unei rate totale de capturare la nivel național de minim 
45%; 

• Rata de capturare a deșeurilor verzi este considerată între 20% și 
75% în anul 2018, pe baza situației actuale și a proiectelor care 
urmează a fi date în operare și care cuprind instalații de 
compostare. Până în anul 2020 rata de capturare a deșeurilor din 
parcuri și grădini va crește la 90% în fiecare județ; 

• Asigurarea de capacitați de digestie anaerobă pentru deșeurile 
alimentare colectate separat, care nu sunt compostate în 
instalațiile de compostare existente, cu o capacitate de circa 
19.000 tone. În ceea ce privește digestia anaerobă, la proiectarea 
instalațiilor se va lua în considerare și posibilitatea tratării în comun 
a nămolului rezultat de la stațiile de epurare orășenești; 

• Reciclarea unei cantități de deșeuri de la instalațiile de tratare 
mecano-biologică de circa 5% din cantitatea totală de deșeuri 
municipale care intră în instalații. 

PNGD acoperă perioada 2018-2025, prin urmare pentru îndeplinirea 
țintelor din anii 2030 şi 2035 nu sunt propuse măsuri. 

Măsuri 
propuse 
prin 
prezentul 
proiect 

Având în vedere situația specifică a județului Dolj, respectiv: 
• Proiectul SMID se estimează că va deveni complet operațional în 

anul 2021 ( odată cu delegarea contractului pentru operarea 
instalațiilor), 

• În prezent rata de capturare a deșeurilor reciclabile la nivelul 
județului este extrem de mică (cca 1%), 

• În prezent la nivelul județului sistemul de colectare separată a 
biodeşeurilor nu este implementat, 
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• Țintele prevăzute prin PNGD sunt prevăzute a se atinge la nivel 
național, 

pentru județul Dolj s-au stabilit următoarele măsuri: 
• Implementarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile 

conform sistemul propus prin proiectul SMID și optimizarea treptată 
a acestuia prin implementarea colectării din poartă în poartă în 
mediul rural și aplicarea principiului ”Plătește cât arunci”, 

• Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor 
menajere, similare și din piețe treptat până în 2025 

• Extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor din parcuri și 
grădini la nivelul tuturor localităților urbane din județ începând cu 
anul 2021 

• Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor 
voluminoase și menajere periculoase începând cu anul 2019 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate 
separat. 

Rate de capturare diferă în funcție de sistemul propus în cazul celor 
trei alternative analizate. Prin urmare, acestea vor fi detaliate pentru 
fiecare alternativă în secțiunile următoare.  

 

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai dacă sunt supuse în prealabil unor 
operații de tratare fezabile tehnic (HG nr. 349/2005) 

Situația 
actuală 

• Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri municipale 
colectată este depozitată fără o pretratare prealabilă a 
deșeurilor 

• În județ nu există instalații pentru pretratarea deșeurilor 
reziduale 

Măsuri 
PNGD 

• Construirea unei instalații de tratare mecano biologică (TMB) cu 
biouscare cu o capacitate de aproximativ 64.000 tone/an 

 

Măsuri 
propuse 
prin 
prezentul 
proiect 

Asigurarea de capacități pentru pretratarea deșeurilor municipale 
înaintea depozitării – termen anul 2025  
Pentru alegerea instalației pentru tratarea deșeurilor reziduale s-au 
analizat două alternative: 
• Alternativa 1: construirea unui TMB  
• Alternativa 2: construirea unui incinerator cu recuperare de 

energie  
 
Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

Termen Iulie 2017 

Situația 
actuală 

• În prezent există în operare un singur depozit conform 
Mofleni Craiova.  

Măsuri PNGD • Nu sunt propuse măsuri 
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Măsuri propuse 
prin proiect 

• Construirea unui nou depozit conform pentru depozitarea 
deșeurilor municipale.  

 
 

 

Obiectiv: Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale 
depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în 
anul 1995 (HG nr. 349/2005) 

Termen 2023 

Situația 
actuală 

• Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri biodegradabile 
municipale colectată este depozitată fără o pretratare prealabilă 
a deșeurilor 

Măsuri 
PNGD 

• Realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea 
acestui obiectiv 

Măsuri 
propuse 
prin 
proiect 

• Realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea 
acestui obiectiv 

 
 

Obiectiv: Depozitarea a maxim 10% din cantitatea totală de deșeuri 
municipale generate până în anul 2040, cu o țintă intermediară de 25% în anul 
2035 

Termen 2023 

Situația 
actuală 

• Aproximativ 93% din cantitatea de deșeuri municipale colectate 
este depozitată  

Măsuri 
PNGD 

• Acest obiectiv nu este prevăzut în PNGD 

Măsuri 
propuse 
prin 
proiect 

• Realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea 
acestui obiectiv 

 
 
 
Astfel, ținând cont de toate cele mai de sus, pentru gestionarea deșeurilor în județul 
Dolj s-au analizat 3 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate în tabelul 
următor: 
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Tabel 7-8: Descrierea alternativelor 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Colectare 
separată 

Rate de capturare 
deșeuri reciclabile: 
50% în 2021, 75% 
în 2025 până la 
sfârșitul perioadei 

 

Rata de capturare 
biodeșeuri menajere 
în mediul urban: 
45% începând cu 
2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri similare: 
45% începând cu 
2030 

Rate de capturare 
biodeșeuri din piețe: 
45% începând cu 
anul 2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri din 
parcuri și grădini: 
100% începând cu 
2021 

Rate de capturare 
deșeuri voluminoase 
și menajere 
periculoase: 90% 
începând cu anul 
2021 

Rate de capturare 
deșeuri reciclabile: 
50% în 2021, 75% în 
2025 până la sfârșitul 
perioadei 

 

Rata de capturare 
biodeșeuri menajere în 
mediul urban: 45% în 
2025, 60% în 2030 și 
73% începând cu 2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri similare: 
70% în 2025, 75% 
începând cu 2030 

Rate de capturare 
biodeșeuri din piețe: 
60% în 2025, 75% în 
2030 și 80% începând 
cu anul 2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri din parcuri și 
grădini: 100% începând 
cu 2021 

Rate de capturare 
deșeuri voluminoase și 
menajere periculoase: 
90% începând cu anul 
2021 

Rate de capturare 
deșeuri reciclabile: 
75% în 2025 și 80% 
începând cu 2035 

 

Rata de capturare 
biodeșeuri menajere 
în mediul urban: 60% 
în 2025, 76% în 2030 
și 85% începând cu 
2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri similare: 
70% în 2025, 75% în 
2030 și 85% 
începând cu 2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri din piețe: 
70% în 2025, 80% în 
2035 și 85% 
începând cu anul 
2035 

Rate de capturare 
biodeșeuri din parcuri 
și grădini: 100% 
începând cu 2021 

Rate de capturare 
deșeuri voluminoase 
și menajere 
periculoase: 90% 
începând cu anul 
2021 

Transfer Stație de transfer la 
Băilești, 15.000 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Calafat, 10.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Filiasi, 9.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer la 
Băilești, 15.000 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Calafat, 10.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Filiasi, 9.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer la 
Băilești, 15.000 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Calafat, 10.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Filiasi, 9.500 t/an 
(investiție existentă) 
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 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Stație de transfer 
Dobrești, 11.500 
t/an (investiție 
existentă) 

Stație de transfer 
Goicea, 1.600 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Dobrești, 11.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Goicea, 1.600 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Dobrești, 11.500 t/an 
(investiție existentă) 

Stație de transfer 
Goicea, 1.600 t/an 
(investiție existentă)) 

Tratare 
deșeuri 
reciclabile 

Stație de sortare 
Craiova, 44.000 
t/an/1 schimb 
(investiție existentă) 

Stație de sortare 
Goicea, 1.100 t/an 
(investiție existentă) 

 

Stație de sortare 
Craiova, 44.000 t/an/1 
schimb (investiție 
existentă) 

Stație de sortare 
Goicea, 1.100 t/an 
(investiție existentă) 

 

Stație de sortare 
Craiova, 44.000 
t/an/1 schimb 
(investiție existentă) 

Stație de sortare 
Goicea, 1.100 t/an 
(investiție existentă) 

 

Tratare 
biodeșeuri 
din parcuri 
și grădini 

Stație de compostare 
Craiova, capacitate 
18.000 t/an 
(existentă) 

Stație de compostare 
Calafat, capacitate 
5.000 t/an 
(existentă) 

Stație de compostare 
Craiova, capacitate 
18.000 t/an (existentă) 

Stație de compostare 
Calafat, capacitate 
5.000 t/an (existentă) 

Stație de compostare 
Craiova, capacitate 
18.000 t/an 
(existentă) 

Stație de compostare 
Calafat, capacitate 
5.000 t/an (existentă) 

Tratare 
biodeșeuri 
menajere, 
similare și 
din piețe 
colectate 
separat 

- Nu sunt necesare 
investiții suplimentare. 
Biodeșeurile colectate 
separat vor fi tratate în 
treapta biologică a 
instalației TMB 
prevăzută cu digestie 
anaerobă 

Instalație de digestie 
anaerobă, capacitate 
40.000 t/an 
(investiție nouă) 

Tratare 
deșeuri 
reziduale  

- Instalație TMB cu 
digestie anaerobă la 
Craiova, capacitate 
110.000 t/an (investiție 
nouă) 

Incinerator cu 
recuperare de energie 
la Craiova, capacitate 
110.000 t/an 
(investiție nouă) 

Depozitare  - Depozit nou deșeuri 
municipale 

Depozit nou deșeuri 
municipale 
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7.2.1 Ipoteze utilizate  

Determinarea necesarului de investiţii şi capacitatea instalaţiilor pe care îl presupune 
fiecare alternativă s-a realizat ţinând cont de: 

o Cantitățile de deşeuri estimate a se colecta separat, calculate pe baza proiecției 
deșeurilor municipale (vezi secțiunea 5.2); 

o Capacitățile instalaţiilor de tratare deşeuri existente (vezi secțiune 4): 

o Opțiunile recomandate pentru fiecare componentă a sistemului (vezi secțiunea 
7.1); 

o Ipotezele pentru colectare separată și tratarea deșeurilor prezentate mai jos 

 

Ipoteze pentru colectarea separată a deşeurilor 

• Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile sunt cele prezentate în tabelul 7-8. 
Ratele  s-au determinat plecând de la ipoteza că în cazul Alternativelor 1 și 2 
sistemul de colectare va fi identic 

• La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de rata de reziduuri de recipiente, 
respectiv:  

o 5% pentru colectarea deșeurilor de sticlă 

o 15% pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal în cazul colectării din 
poartă în poartă și 20% pentru sistemul prin aport voluntar 

o 15% pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton în cazul colectării în 
pubele/containere și 5% în cazul colectării în saci 

• La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de gradul de reciclabilitate în funcție 
de sistemul de colectare implementat, respectiv: 

o 95% în cazul deșeurilor de sticlă indiferent de sistemul de colectare 

o 98% în cazul deșeurilor de metal indiferent de sistemul de colectare 

o 60% în cazul deșeurilor de plastic indiferent de sistemul de colectare 

o 75% în cazul deșeurilor de hârtie/carton in cazul sistemului în care sunt 
amestecate cu deșeurile de plastic/metal și 95% în cazul colectării 
individual 

 

Ipoteze privind instalațiile de tratare a deşeurilor 

• In urma tratării biodeşeurilor în stația de compostare rezulta 45% compost 
ce se va valorifica in agricultura şi 5% din cantitățile intrate in stațiile de 
compostare reprezintă reziduuri. 

• Cenușa rezultată de la instalațiile de incinerare cu valorificare energetică, 
care se depozitează, reprezintă 25 % din input. 

• Rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de 
70% a în cazul instalației TMB și 95% în cazul instalației de incinerare. 
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• Ponderea din deșeurile stradale care merg direct la depozitare, fără tratare, 
este de 10%. 

• În cazul instalației TMB ieșirile din stație (reciclabile, RDF, digestat) s-au 
determinat în funcție de compoziția estimată a deșeurilor tratate în 
instalație. 

 

Ținând cont de cele mai de sus, în continuare sunt descrise cele 3 alternative pentru 
gestionarea deşeurilor municipale în judeţul Dolj. 

 

 
7.2.2 Descrierea Alternativei 0 

 
Alternativa „zero” presupune doar investițiile existente (investiții Phare și POS Mediu) 
inclusiv proiectele fazate și menținerea condițiilor actuale de reglementare astfel: 

• Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de 
55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 se va menține sistemul actual de 
colectare, ceea ce va asigura: 

o Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare 
și din piețe de la 1% în anul 2018 la  50% în anul 2021 ajungând la 75% 
începând cu anul 2025   

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

§ de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2018 la 45% 
începând cu anul 2025  

§ din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2018 la 45% 
începând cu anul 2025  

§ din piețe - de la 0 % în anul 2018 la 45% începând cu anul 2025  

§ din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

o Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a 
deșeurilor menajere periculoase începând cu anul 2025. 

• Tratarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare Molfeni ( investiție POS Mediu) 
și în stația de sortare Goicea (investiție Phare), 

• Tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini și a biodeșeurilor menajere, similare 
și din piețe în limita capacităților disponibile în stația de compostare Mofleni 
(investiție POS mediu) și în stația de compostare Calafat (investiție POS Mediu) 

• Depozitarea deșeurilor colectate în amestec fără o pretratare prealabilă înaintea 
depozitării  

 
Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 0 este prezentat în tabelul următor. 
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Tabel 7-9: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 1, tone 

  2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Deșeuri reciclabile colectate separat 
(inclusiv impurități si deșeuri care nu 
se pot recicla) 

22499 22375 22250 22194 33451 31836 30224 28609 

Deșeuri reciclabile transportate 
direct la reciclatori 

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Biodeșeuri menajere, similare si din 
piețe colectate separat (inclusiv 
impurități) 

0   0 0 20133 19258 18378 17489 

Biodeșeuri din parcuri si grădini 
colectate separat 

2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 

Total deșeuri voluminoase si 
periculoase colectate separat 1546 1973 2931 3104 3296 3161 3041 2891 

Total deșeuri colectate in amestec 113168 111637 109584 108245 77368 73757 70142 66557 

Total deșeuri depozitate 114531 113035 111016 109719 77368 73757 70142 66557 

 
Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri 
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Din datele prezentate mai sus rezultă ca în cazul alternativa „zero”: 

• Rata de reciclare a deșeurilor municipale ar fi în anul 2025 circa 34% față de 
ținta de 50% calculată prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale 
generate; 

• Obiectivul de reducere la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale nu 
ar fi îndeplinit nici în anul 2020 și nici în anul 2025; 

• Obiectivul privind tratarea întregii cantități de deșeuri înaintea depozitării nu 
este îndeplinit. 

 
 

7.2.3 Descrierea Alternativei  

Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu 
digestie anaerobă cu o capacitate de 110.000 t/an care va trata atât deșeuri municipale 
colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare) câț și 
biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse 
direct în treapta biologică a instalației TMB). 

De asemenea, treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare 
semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în 
vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această 
cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și 
tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.  

Tratarea deșeurilor în instalație TMB (atât a deșeurilor municipale în amestec, cât și a 
deșeurilor reziduale de la stațiile de sortare și de compostare) va duce  atât la 
stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea 
semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
prevăzute pentru județul Dolj. 

Ansamblul măsurilor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 este următorul: 

• Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a 
țintelor de 55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse 
următoarele măsuri: 

o Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare 
și din piețe de la 1% în anul 2018 la  50% în anul 2021 ajungând la 75% 
începând cu anul 2025   

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

§ de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2018 la 45% 
în anul 2025 ajungând la 60% în anul 2030 și la 73% în anul 2035 

§ din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2018 la 60% în anul 
2025 urmând să crească până la 75% în anul 2035 

§ din piețe - de 60% în anul 2025 urmând să crească până la 75% 
în anul 2030 și la 80% în anul 2035 
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§ din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

o Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a 
deșeurilor menajere periculoase începând cu anul 2025. 

 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea deşeurilor reciclabile colectate 
separat – deșeurile reciclabile colectate separat din zona 1 Craiova, zona 2 
Băilești, zona 3 Calafat, zona 4 Filiași și zona 5 Dobrești vor fi tratate în stația 
de sortare Molfeni (capacitate proiectată 44.000 t/an) realizată prin POS Mediu. 
Se estimează că stația va deveni operațională în anul 2021 odată cu delegarea 
noului operator de instalații și va avea capacitate suficientă pentru preluarea 
întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat. Conform datelor 
prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește 
de la ca 26.000 t în anul 2021 la cca 38.000 t/an în anul 2025. 

Deșeurile reciclabile colectate separat din zona 6 Goicea vor fi tratate în stație 
de sortare Goicea ( investiție Phare, capacitate proiectată de 1.100 t/an). Stația, 
operațională din anul 2019 odată cu delegarea contractului de colectare și 
transport, are capacitate suficientă pentru preluarea întregii cantități de deșeuri 
reciclabile colectate separat. Conform datelor prezente în tabelul 7-9 cantitatea 
de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește de la ca 700 t în anul 2021 la 
cca 1.000 t/an în anul 2025. 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate 
separat: 

o Stația de compostare existentă la Mofleni (capacitate 18.000 t/an, 
investiție POS) va prelua biodeșeurile similare și din piețe și biodeșeurile 
din parcuri și grădini colectate separat din zona 1 Craiova, zona 4 Filiași 
și zona 5 Dobrești. Cantitatea de deșeuri verzi colectată separat din 
zonele 1, 4 și 5 este de cca 2.000 tone/an. Conform studiilor realizate la 
nivel european pentru a asigura compostarea aerobă în condiții optime 
este extrem de importantă menținerea unui raport azot/carbon (N/C) de 
cca 1/3. Deșeurile verzi au un raport N/C scăzut în timp ce biodeșeurile 
alimentare un raport N/C semnificativ mai mare. Astfel, se recomandă 
amestecarea deșeurilor verzi cu deșeurile alimentare în proporție de 50% 
- 50%. Prin urmare, cantitatea maximă de deșeuri alimentare 
recomandată a fi tratata în stație este de cca 2.000 t/an ceea ce 
corespunde unei rate de colectare a biodeșeurilor similare ( din 
restaurante și cantine) și din piețe de cca 10%, 

o Stația de compostare existentă la Calafat (capacitate 5.000 t/an, 
investiție POS) va prelua biodeșeurile similare și din piețe și biodeșeurile 
din parcuri și grădini colectate separat din zona 2 Băilești și  zona 3 
Calafat. Cantitatea de deșeuri verzi colectată separat din zonele 1, 4 și 5 
este de cca 200 tone/an. Similar cu ele prezentate pentru stația de 
compostare Mofleni, se recomandă amestecarea deșeurilor verzi cu 
deșeurile alimentare în proporție de 50% - 50%. Prin urmare, cantitatea 
maximă de deșeuri alimentare recomandată a fi tratata în stație este de 
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cca 200 t/an ceea ce corespunde unei rate de colectare a biodeșeurilor 
similare ( din restaurante și cantine) și din piețe de cca 10%. 

o Tratarea, începând cu anul 2025, a biodeșeurilor menajere, similare și 
din piețe colectate separat în mediul urban în instalația TMB prevăzută 
cu digestie anaerobă pentru treapta biologică. După cum am explicat în 
paragraful anterior, în cazul stațiilor de compostare existente pe de o 
parte există niște limitări în ceea ce privește cantitatea de biodeșeuri 
alimentare posibil a fi tratată iar pe de altă parte nu au capacitate 
suficientă pentru tratarea întregii cantități de biodeșeuri menajere, 
similare și din piețe colectată separata ( estimată la circa 27.500 în anul 
2025 și ajungând până la 32.000 tone în anul 2030), 

o Compostarea individuală a biodeșeurilor colectate separat la sursă în 
mediul rural 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și 
stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării: 

o Construirea unei instalații pentru tratarea mecano biologică la Craiova cu 
o capacitate de 110.000 t/an pentru tratarea: deşeurilor în amestec 
colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare și compostare 
și tratarea biodeşeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat 
(linia mecanică). Treapta de tratare mecanică va cuprinde inclusiv o 
stație de sortare care va asigura extragerea fracțiilor reciclabile din 
deșeurile în amestec 

• Construirea unui nou depozit zonal la Craiova.  

 

 

Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1 este prezentat în tabelul următor. 
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Tabel 7-10: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 1, tone 

  2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Deșeuri reciclabile colectate separat 
(inclusiv impurități si deșeuri care nu 
se pot recicla) 

26289 26139 25987 25916 38894 37033 35173 33309 

Deșeuri reciclabile transportate 
direct la reciclatori 

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Biodeșeuri menajere, similare si din 
piețe colectate separat (inclusiv 
impurități) 

2193 2177 2143 2110 27177 31986 37379 33235 

Biodeșeuri din parcuri si grădini 
colectate separat 

2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 

Total deșeuri voluminoase si 
periculoase colectate separat 

2209 2803 3242 3902 4619 4424 4250 4033 

Total deșeuri colectate in amestec 126424 124599 122946 120992 81313 71522 61128 60300 

Total deșeuri depozitate 127875 126094 124485 122582 30756 28951 26156 18773 

 
Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri 
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7.2.4 Descrierea Alternativei 2 

Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie 
cu o capacitate de 75.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și 
reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. 

Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar 
deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele 
de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a 
asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. 

De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate 
separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate 
de circa 40.000 t/an. 

Tratarea deșeurilor în instalație de incinerare va duce  atât la stabilizarea biologică a 
deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate 
asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Dolj. 

 

Conceptul gestionării deșeurilor municipale în cazul Alternativei 2 este următorul: 

• Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a 
țintelor de 55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse 
următoarele măsuri: 

o Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare 
și din piețe de la 1% în anul 2018 la  50% în anul 2021 ajungând la 80% 
începând cu anul 2025   

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

§ de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2018 la 60% 
în anul 2025 ajungând la 76% în anul 2030 și la 85% în anul 2035 

§ din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2018 la 70% în anul 
2025 urmând să crească până la 85% în anul 2035 

§ din piețe - de 70% în anul 2025 urmând să crească până la 80% 
în anul 2030 și la 85% în anul 2035 

§ din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

o Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a 
deșeurilor menajere periculoase începând cu anul 2025. 

 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea deşeurilor reciclabile colectate 
separat – deșeurile reciclabile colectate separat din zona 1 Craiova, zona 2 
Băilești, zona 3 Calafat, zona 4 Filiași și zona 5 Dobrești vor fi tratate în stația 
de sortare Molfeni (capacitate proiectată 44.000 t/an) realizată prin POS Mediu. 
Se estimează că stația va deveni operațională în anul 2021 odată cu delegarea 
noului operator de instalații și va avea capacitate suficientă pentru preluarea 
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întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat. Conform datelor 
prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește 
de la ca 26.000 t în anul 2021 la cca 38.000 t/an în anul 2025. 

Deșeurile reciclabile colectate separat din zona 6 Goicea vor fi tratate în stație 
de sortare Goicea ( investiție Phare, capacitate proiectată de 1.100 t/an). Stația, 
operațională din anul 2019 odată cu delegarea contractului de colectare și 
transport, are capacitate suficientă pentru preluarea întregii cantități de deșeuri 
reciclabile colectate separat. Conform datelor prezente în tabelul 7-9 cantitatea 
de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește de la ca 700 t în anul 2021 la 
cca 1.000 t/an în anul 2025. 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate 
separat: 

o Stația de compostare existentă la Mofleni (capacitate 18.000 t/an, 
investiție POS) va prelua biodeșeurile similare și din piețe și biodeșeurile 
din parcuri și grădini colectate separat din zona 1 Craiova, zona 4 Filiași 
și zona 5 Dobrești. Cantitatea de deșeuri verzi colectată separat din 
zonele 1, 4 și 5 este de cca 2.000 tone/an. Conform studiilor realizate la 
nivel european pentru a asigura compostarea aerobă în condiții optime 
este extrem de importantă menținerea unui raport azot/carbon (N/C) de 
cca 1/3. Deșeurile verzi au un raport N/C scăzut în timp ce biodeșeurile 
alimentare un raport N/C semnificativ mai mare. Astfel, se recomandă 
amestecarea deșeurilor verzi cu deșeurile alimentare în proporție de 50% 
- 50%. Prin urmare, cantitatea maximă de deșeuri alimentare 
recomandată a fi tratata în stație este de cca 2.000 t/an ceea ce 
corespunde unei rate de colectare a biodeșeurilor similare ( din 
restaurante și cantine) și din piețe de cca 10%, 

o Stația de compostare existentă la Calafat (capacitate 5.000 t/an, 
investiție POS) va prelua biodeșeurile similare și din piețe și biodeșeurile 
din parcuri și grădini colectate separat din zona 2 Băilești și  zona 3 
Calafat. Cantitatea de deșeuri verzi colectată separat din zonele 1, 4 și 5 
este de cca 200 tone/an. Similar cu ele prezentate pentru stația de 
compostare Mofleni, se recomandă amestecarea deșeurilor verzi cu 
deșeurile alimentare în proporție de 50% - 50%. Prin urmare, cantitatea 
maximă de deșeuri alimentare recomandată a fi tratata în stație este de 
cca 200 t/an ceea ce corespunde unei rate de colectare a biodeșeurilor 
similare ( din restaurante și cantine) și din piețe de cca 10%. 

o Tratarea, începând cu anul 2025, a biodeșeurilor menajere, similare și 
din piețe colectate separat în mediul urban în instalația TMB prevăzută 
cu digestie anaerobă pentru treapta biologică. După cum am explicat în 
paragraful anterior, în cazul stațiilor de compostare existente pe de o 
parte există niște limitări în ceea ce privește cantitatea de biodeșeuri 
alimentare posibil a fi tratată iar pe de altă parte nu au capacitate 
suficientă pentru tratarea întregii cantități de biodeșeuri menajere, 
similare și din piețe colectată separata ( estimată la circa 35.000 în anul 
2025 și ajungând până la 40.000 tone în anul 2030), 
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o Compostarea individuală a biodeșeurilor colectate separat la sursă în 
mediul rural 

• Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și 
stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării: 

o Construirea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie cu o 
capacitate de 75.000 tone/an pentru tratarea: deşeurilor în amestec 
colectate din judeţ și a reziduurilor de la stațiile de la sortare și 
compostare, 

• Construirea unui nou depozit zonal  

 

Implementarea măsurilor descrise mai sus, asigură îndeplinirea obiectivelor 
și țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea, 
reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea 
deșeurilor municipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri 
depozitate. 

 

Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 2 este prezentat în tabelul următor:
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Tabel 7-11: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 2 , tone 

  2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Deșeuri reciclabile colectate separat (inclusiv impurități si 
deșeuri care nu se pot recicla) 

26289 26139 25987 25916 41487 39502 39863 37750 

Deșeuri reciclabile transportate direct la reciclatori 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Biodeșeuri menajere, similare si din piețe colectate 
separat (inclusiv impurități) 

0   0 0 34844 41051 43225 41117 

Biodeșeuri din parcuri si grădini colectate separat 5114 5098 5065 5033 2989 2989 2989 2989 

Total deșeuri voluminoase si periculoase colectate separat 2209 2803 4165 4388 4619 4424 4250 4033 

Total deșeuri colectate in amestec 126424 124599 122024 120506 71053 59988 50592 47978 

Deșeuri depozitate 127875 126094 123562 122097 19108 16391 14073 13363 
Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri
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7.3 Metodologia pentru analiza alternativelor 

 
Evaluarea celor 3 alternative s-a realizat pe baza unui sistem multicriterial, folosind 
următoare seturi de criterii: 

• Criterii tehnice: 

o Riscul de piață (valorificarea produselor rezultate în urma procesului de 
tratare) 

o Flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate 

o Folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor realizate 

• Criterii financiare: 

o Costul total al investiției 

o Costul unitar dinamic: 

• Criterii de mediu 

o Impactul asupra mediului (factorii de mediu apă, aer, sol, 
biodiversitate/Natura 2000), 

• Criterii privind schimbările climatic 

o Emisii GES, 

o Rezistența la schimbările climatice. 

 

În compararea alternativelor punctajul maxim, respectiv 2 puncte, este acordat celei mai 
bune alternative în timp ce 1 puncte primește alternativa următoare. În cazul în care două 
alternative au punctaje foarte apropiate, ambele primesc punctajul cel mai mare dintre 
cele două obținute. Alternativa care obține cele mai multe puncte, este selectată, 
fundamentată si recomandată ca cea mai bună opțiune. 

 

În cele ce urmează sunt descrise criteriile, precum și modul de acordare a punctajului. 

 

7.3.1 Evaluarea financiară a alternativelor 

 
Evaluarea financiară a alternativelor are scopul de a identifica și de a cuantifica costurile 
de investiție și costurile de operare și întreținere, pentru fiecare dintre cele 3 alternative 
(Alternativa ”zero” și cele două alternative propuse), în vederea fundamentării alegerii 
alternativei optime. 
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7.3.1.1 Metodologia folosită în determinarea costurilor de investiție și a costurilor de 
operare și întreținere 
 
In cazul Alternativei ”zero” nu sunt prevăzute costuri de investiție, costurile de reinvestire 
pentru echipamentele și instalațiile existente fiind incluse în costurile de operare ale 
acestora, ca provizioane. 

Pentru cele două alternative propuse au fost utilizate costuri unitare de investiție din baza 
de date a consultantului , respectiv cele utilizate in PNGD, acolo unde nu a existat altă 
sursă de informații. 

Costurile unitare de investiții, exprimate in euro/tonă, in preturi ale anului 2018, sunt 
prezentate in tabelul următor: 

 

Tabel 7-12 Costuri unitare de investiție 

Articol Indicator 
Costuri unitare  

per tonă (fără TVA) 

    U.M. Valoare 

1 
Costuri  unitare de investiție pentru 
Colectare si transport 

    

1.1 
Investiții pentru colectare si transport 
deșeuri reciclabile 

€/t 150 

1.2 
Investiții pentru colectare si transport 
biodeșeuri 

€/t 80 

1.3 
Investiții pentru colectare si transport 
deșeuri reziduale 

€/t 80 

2 
Costuri unitare de investiție 
Instalaţii tratare deșeuri 

  
  

2.1 Investiții pentru transfer €/t 77 

2.2 Investiții pentru sortare €/t 145 

2.3 Investiții pentru compostare €/t 147 

2.4 
Investiții pentru tratare mecano-biologica 
cu digestie anaeroba 

€/t 313 

2.5 Investiții pentru digestie anaeroba €/t 350 

2.6 Investiții pentru incinerator €/t 788 

3 Cost de investiție pentru depozitare       

3.1 
Cost de investiție pentru depozitare 
(depozit nou) 

€/mc 12,71 

Sursa: pentru 1.1, 1.2, 1.3, 2.5 și 2.6 – PNGD; baza de date a consultantului, proiecte recente din 
România 
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În modelarea financiară a alternativelor, aceste costuri unitare au fost înmulțite cu 
capacitățile proiectate. La aceste costuri au fost adăugate costurile cu activele intangibile 
(proiectare, asistentă tehnică și management de proiect, supervizare, publicitate), în 
procent de 10% din valoarea activelor tangibile. 

Pentru determinarea costurilor de operare  și întreținere au fost utilizate costuri unitare 
din actualul proiect SMID, dar și din experiența consultantului și din consultarea 
documentațiilor de specialitate. Costurile unitare de operare și întreținere sunt costuri 
brute, dar nu include și costul depozitării reziduurilor din instalații, pentru a Evita dubla 
contabilizare. Tabelul următor prezintă aceste costuri unitare utilizate in modelarea 
financiară a alternativelor: 

Tabel 7-13 Costuri unitare de operare și întreținere  

Articol Indicator 
Costuri unitare  

per tonă (fără TVA) 

    U.M. valoare 

1 
Costuri  unitare de operare si 
întreținere pentru Colectare si 
transport 

    

1.1 
Costuri O&M pentru colectare si 
transport deșeuri reciclabile 

€/t 57,97 

1.2 
Costuri O&M pentru colectare si 
transport biodeșeuri 

€/t 36,82 

1.3 
Costuri O&M pentru colectare si 
transport deșeuri reziduale 

€/t 30,84 

2 
Costuri  unitare de operare si 
întreținere pentru Instalaţii 
tratare deșeuri 

   

2.1 Costuri O&M pentru transfer €/t 30,21 

2.2 Costuri O&M pentru sortare €/t 25,06 

2.3 Costuri O&M pentru compostare €/t 35,46 

2.4 
Costuri O&M pentru tratare mecano-
biologica cu digestie anaeroba 

€/t 31,05 

2.5 Costuri O&M pentru digestie anaeroba €/t 25,00 

2.6 Costuri O&M pentru incinerare €/t 51,00 

3 
Costuri unitare de operare si 
întreținere pentru depozitare 
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Articol Indicator 
Costuri unitare  

per tonă (fără TVA) 

    U.M. valoare 

3.1 Costuri O&M pentru depozitare €/t 21,85 

4 
RDF / SRF spre valorificare 
energetica 

   

4.1 transport, preluare RDF / SRF €/t 10,00 

Sursa:proiectul SMID Dolj, baza de date a consultantului – proiecte similare din România și U.E. 
 
În modelarea financiară a alternativelor, aceste costuri unitare au fost înmulțite cu 
cantitățile colectate, pentru fiecare flux, respectiv cu cantitățile intrate in instalații sau 
depozitate. La acestea s-au adăugat provizionul operator (o anuitate pentru acoperirea 
costurilor investițiilor propria și pentru reinvestiri), considerat ca fiind 10% din valoarea 
costurilor de operare și întreținere si profitul operatorului (10% din total costuri). Astfel a 
fost determinat costul brut de operare și întreținere. Din acesta au fost scăzute 
următoarele categorii de venituri: 

• venituri din valorificarea reciclabilelor și a compostului, respectiv a digestatului; 

• venituri din energie (termică și / sau electrică); 

• venituri din contribuția OIREP. 

Prețurile unitare utilizate pentru determinarea veniturilor din valorificări sunt prezentate 
în tabelul următor: 

Tabel 7-14 Prețuri unitare pentru venituri din valorificări 

Articol Indicator Venituri per U.M., fără TVA 

    U.M. valoare 
1 Reciclabile, preț mediu €/t 23 
2 Compost bun si digestat €/t 12,5 
3 Energie electrica €/MWh 40 
4 Energie termica €/MJ 0,01 
5 Venituri de la OIREP €/t 130 

 
Aceste prețuri sunt înmulțite cu cantitățile efectiv valorificate, determinate , fiecare, în 
modalitatea specifică. 

7.3.1.2 Modelarea financiară a alternativelor 
 
Tabelul următor prezintă estimarea costurilor de investiție
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Tabel 7-15 Costuri de investiție (mii euro) 

  Colectare 
(total) 

 Investiții fixe (Instalaţii) Depozite Intangibile 
(proiectare, 

asistenta 
tehnica, 

supervizare, 
promovare) 

Total 

Digestie 
anaeroba TMB cu DA 

Incinerare cu 
valorificare 
energetică 

Extindere 
depozite/ 

depozite noi 

Total 
general 

ALT 0                  -                 -                    -                     -                     -                       -    
ALT 1             1.380               -              34.430                   -               12.750                  4.718          53.278  
ALT 2             2.382         14.000                  -               86.680             12.750                11.343        127.155  

 
 
Tabelul următor prezintă investiția specific pentru fiecare alternative, pentru o populație estimate a județului Dolj de 585.185 
persoane, considerată la nivelul anului 2025, când sistemul va fi complet funcțional.     
 
 
Tabel 7-16 Investiția specifică pe cap de locuitor (euro/capita) 

 

  Colectare 
(total) 

 Investiții fixe (Instalaţii) Depozite Intangibile 
(proiectare, 

asistenta 
tehnica, 

supervizare, 
promovare) 

Total 

Digestie 
anaeroba TMB cu DA 

Incinerare cu 
valorificare 
energetică 

Extindere 
depozite / 

depozite noi 
Total general 

ALT 0 - - - - - - - 
ALT 1 2,36 - 58,84 - 21,79 8,06 91,0 
ALT 2 4,071 23,92 - 148,12 21,79 19,38 217,3 
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Prezentarea coturilor de operare și întreținere, în conformitate cu metodologia pentru 
elaborarea Planurilor Județene de Gestionarea Deșeurilor: 

La estimarea costurilor de operare trebuie au fost în vedere și costurile cu contribuția 
pentru economia circulară, conform prevederilor Legii 31/2019 pentru modificarea si 
aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.  
96/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Anul pentru care au fost determinate costurile de operare și întreținere este anul 2025, 
când se estimează că sistemul va fi complet funcțional. 

Tabel 7-17  Alternativa 0 – costuri de operare și întreținere 

Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 
(euro/ 
tona, 

fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

a 
Costuri colectare si 
transport   

131.410 
  

5.098.387 

1 
Colectare separata 
deșeuri reciclabile 

57,97 33.451 
Cantitate 
colectată 

1.939.056 

2 
Colectare separata 
biodeșeuri 

36,82 23.123 
Cantitate 
colectată 

851.389 

3 
Colectare deșeuri 
reziduale 

30,84 74.836 
Cantitate 
colectată 

2.307.942 

   
      

b 
Costuri cu tratarea 
deșeurilor       4.547.895  

1 
Transfer 

30,21 95.558 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

2.886.807 

2 
Sortare 

25,06 33.451 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

838.282 

3 
Compostare 

35,46 22.166 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

786.006 

4 RDF/SRF  10,00 3.680 Cantitate 
trimisa spre 

36.800 
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Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 
(euro/ 
tona, 

fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

valorificare 
energetica 

c 
Costuri cu 
depozitarea 

21,85  
77.368  

Cantitate 
depozitată 

1.690.491  

d 
Costuri cu 
contribuția pentru 
economia circulara 

16,91 77.368 

Cantitate 
depozitată 
aferentă 
îndeplinirii 
indicatorilor 
de 
performanț
ă 

1.308.293 

I 
TOTAL COSTURI BRUTE DE OPERARE 

I = 
a+b+c+d 12.645.066  

  

e 

Venituri din 
valorificarea 
deșeurilor 
reciclabile, a 
energiei rezultate       

770.300 

  valorificare reciclabile 23,00 27.769 
Cantitate 
efectiv 
valorificata 

638.687 

  
valorificare biogaz 12,50 10.529 

Cantitate 
efectiv 
valorificata 

131.613 

f 
Venituri din 
valorificare biogaz / 
energie 

  

  
                           
-    

  
energie electrica 

40,00 0 
Cantitate 
produsa 

                         
-    

  energie termica 
0,01 0 

Cantitate 
produsa 

                         
-    
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Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 
(euro/ 
tona, 

fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

g 
Venituri aferente 
cotei suportate de 
OIREP 

130,00 13.885 

50% din 
cantitatea 
efectiv 
valorificata 
de 
reciclabile 

1.804.985 

II 
TOTAL COSTURI NETE 
DE OPERARE     II = I-e-f-g 

            
10.069.781  

 
 

 

Tabel 7-18  Alternativa 1 – costuri de operare și întreținere 

Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 
(euro/ 
tona, 

fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
 fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

a 
Costuri colectare si 
transport    150.823   

                   
5.886.860  

1 
Colectare separata 
deșeuri reciclabile 

57,97 38.894 
Cantitate 
colectată 

2.254.571 

2 
Colectare separata 
biodeșeuri 

36,82 30.167 
Cantitate 
colectată 

1.110.749 

3 
Colectare deșeuri 
reziduale 

30,84 81.762 
Cantitate 
colectată 

2.521.540 

b 
Costuri cu tratarea 
deșeurilor       

6.579.492 

1 Transfer 30,21 41.799 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

1.262.748 

2 Sortare 25,06 38.894 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

974.684 



 

                     
 

Pa
gi

na
 1

83
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 
(euro/ 
tona, 

fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
 fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

3 Compostare 35,46 22.166 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

786.006 

4 
Tratare mecano-
biologica cu digestie 
anaeroba 

31,05 110.318 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

3.425.374 

5 RDF/SRF  10,00 13.068 

Cantitate 
trimisa spre 
valorificare 
energetica 

130.680 

c 
Costuri cu 
depozitarea 

21,85 30.756 
Cantitate 
depozitată 

672.019 

d 
Costuri cu 
contribuția pentru 
economia circulara 

16,91 30.756 

Cantitate 
depozitată 
aferentă 
îndeplinirii 
indicatorilor 
de 
performanță 

520.084 

I TOTAL COSTURI BRUTE DE OPERARE I = a+b+c+d 
                 
13.658.455  

  

e 

Venituri din 
valorificarea 
deșeurilor 
reciclabile, a 
compostului si 
digestatului       

1.176.862 

  valorificare reciclabile 23,00 44.488 
Cantitate 
efectiv 
valorificata 

1.023.224 

  

valorificare compost si 
digestat 

12,50 12.291 
Cantitate 
efectiv 
valorificata 

153.638 

f 
Venituri din 
valorificare biogaz / 
energie 

    
  

317.149 



 

                     
 

Pa
gi

na
 1

84
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 
(euro/ 
tona, 

fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
 fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

  
energie electrica 

          
40,00  

           
7.928,720  

Cantitate 
produsa 

317.149 

  energie termica 
            
0,01  

                      
-    

Cantitate 
produsa 

                             
-    

g 
Venituri aferente 
cotei suportate de 
OIREP 

130,00 22.244 

50% din 
cantitatea 
efectiv 
valorificata 
de reciclabile 

2.891.720 

II 
TOTAL COSTURI 
NETE DE OPERARE     II = I-e-f-g 

                   
9.272.724  

 

 

Tabel 7-19  Alternativa 2 – costuri de operare și întreținere 

Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 

(euro/ tona, 
fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

a 
Costuri colectare si 
transport   

150.823 
  

6.003.044 

1 
Colectare separata 
deșeuri reciclabile 

57,97 41.487 
Cantitate 
colectată 

2.404.880 

2 
Colectare separata 
biodeșeuri 

36,82 37.833 
Cantitate 
colectată 

1.393.011 

3 
Colectare deșeuri 
reziduale 

30,84 71.503 
Cantitate 
colectată 

2.205.153 

                            

b 
Costuri cu tratarea 
deșeurilor       

7.128.206 

1 Transfer 30,21 41.473 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

1.252.899 

2 Sortare 25,06 41.487 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

1.039.664 
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Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 

(euro/ tona, 
fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

3 Compostare 35,46 2.989 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

105.990 

4 Digestie anaeroba 25,00 34.844 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

871.100 

5 Incinerare 51,00 74.763 
Cantitate 
intrată în 
instalație 

3.812.913 

6 RDF/SRF  10,00 4.564 

Cantitate 
trimisa 
spre 
valorificar
e 
energetica 

45.640 

c 
Costuri cu 
depozitarea 

21,85 19.108 
Cantitate 
depozitată 

417.510 

d 
Costuri cu 
contribuția pentru 
economia circulara 

16,91 19.108 

Cantitate 
depozitată 
aferentă 
îndeplinirii 
indicatorilo
r de 
performan
ță 

323.116 

I TOTAL COSTURI BRUTE DE OPERARE 
I = 
a+b+c+d 

            
13.871.876  

  

e 

Venituri din 
valorificarea 
deșeurilor 
reciclabile, a 
compostului si 
digestatului       

1.054.630 

  valorificare reciclabile 23,00 36.560 

Cantitate 
efectiv 
valorificat
a 

840.880 
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Nr. 
crt. 

Elemente 

Valoarea 
unitara 

(euro/ tona, 
fără TVA) 

Cantitate 
deșeuri 

(tone/an) 

Explicație 
cantitate 

Valoarea 
totala 

(euro/an, 
fără TVA) 

0 1 2 3 3' 4=2x3 

  

valorificare compost si 
digestat 

12,50 17.100 

Cantitate 
efectiv 
valorificat
a 

213.750 

f 
Venituri din 
valorificare biogaz / 
energie 

    
  

598.104 

  energie electrica 40,00 14.952,6 
Cantitate 
produsa 

598.104 

  
energie termica 0,01 - 

Cantitate 
produsa 

                         
-    

g 
Venituri aferente 
cotei suportate de 
OIREP 

130,00 18.280 

50% din 
cantitatea 
efectiv 
valorificat
a de 
reciclabile 

              
2.376.400  

II 
TOTAL COSTURI 
NETE DE OPERARE     

II =  
I-e-f-g 

9.842.742 

 
 

7.3.1.3 Proiecția costurilor de investiție și a costurilor de operare și de întreținere pe 
perioada de planificare 
 

Pasul următor a constat in proiecția costurilor de investiție și de operare și întreținere, 
pentru fiecare alternative, pe perioada de planificare, respective 2018 – 2040. Tabelele 
următoare prezintă aceste proiecții. 
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Tabel 7-20 Alternativa 0 – proiecția costurilor pe perioada de planificare (mii euro) 

 
 
 

Indicator TOTAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
A. INVESTITII (in mii euro)
A.1. Colectare si transport
Colectare separata reciclabile
Colectare separata biodegradabil
Colectare rezidual
Total Colectare si transport
A.2. Investitii fixe (Instalatii)
Transfer
Compostare
Sortare - deseuri reciclabile colectate 
separat
TMB cu biostabilizare
Digestie anaeroba
TMB cu biouscare
Incinerare cu valorificare energetica
Alte costuri investitii (proiectare, 
supervizare, management proiect, 
informare - constientizare)
Total Investitii fixe
A.3. Depozit
Extindere depozite / depozite noi
Inchidere depozite neconforme
Total depozite
A. TOTAL INVESTITII

Alternativa 0
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Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
B. COSTURI O&M
B.1. Colectare si transport
Colectare separata reciclabile
cantitati estimate tone -           -           19.843      22.499      22.375      22.250      22.194      33.451      33.128      32.805      32.482      32.159      31.836      31.514      31.191      30.869      30.547    30.224    29.901    29.578    29.256    28.933    28.609    
costuri aferente mii euro -           -           1.150       1.304       1.297       1.290       1.287       1.939       1.920       1.902       1.883       1.864       1.845       1.827       1.808       1.789       1.771     1.752     1.733     1.715     1.696     1.677     1.658     
Colectare separata biodegradabil
cantitati estimate tone 295          295          295          4.049       4.042       4.026       4.011       23.123      22.948      22.774      22.599      22.423      22.248      22.072      21.896      21.720      21.544    21.367    21.190    21.013    20.835    20.657    20.478    
costuri aferente mii euro 11 11 11 149 149 148 148 851 845 839 832 826 819 813 806 800 793 787 780 774 767 761 754
Colectare rezidual ( in amestec)*
cantitati estimate tone 96.915      130.228    116.443    108.815    107.728    106.651    105.504    74.836      74.104      73.373      72.642      71.911      71.180      70.451      69.722      68.993      68.265    67.536    66.807    66.079    65.350    64.621    63.893    
costuri aferente mii euro 2.989       4.016       3.591       3.356       3.322       3.289       3.254       2.308       2.285       2.263       2.240       2.218       2.195       2.173       2.150       2.128       2.105     2.083     2.060     2.038     2.015     1.993     1.970     
Total Colectare si transport mii euro 3.000       4.027       4.752       4.809       4.768       4.727       4.689       5.098       5.050       5.004       4.955       4.908       4.859       4.813       4.764       4.717       4.669    4.622    4.573    4.527    4.478    4.431    4.382    
B.2.Instalatii
Transfer
cantitati estimate tone -           -           -           104.769    103.510    101.865    100.791    95.558      94.658      98.617      97.673      96.728      95.782      94.839      93.895      92.951      92.005    91.048    90.113    89.165    88.217    87.268    86.318    
costuri aferente mii euro -           -           -           3.165       3.127       3.077       3.045       2.887       2.860       2.979       2.951       2.922       2.894       2.865       2.837       2.808       2.779     2.751     2.722     2.694     2.665     2.636     2.608     
Sortare - deseuri reciclabile colectate 
separat
cantitati estimate tone -           -           651          22.499      22.375      22.250      22.194      33.451      33.128      32.805      32.482      32.159      31.836      31.514      31.191      30.869      30.547    30.224    29.901    29.578    29.256    28.933    28.609    
costuri aferente mii euro -           -           16            564          561          558          556          838          830          822          814          806          798          790          782          774          766        757        749        741        733        725        717        
Compostare
cantitati estimate tone -           -           -           3.832       3.826       3.814       3.801       22.166      21.999      21.832      21.664      21.496      21.327      21.159      20.991      20.822      20.653    20.483    20.314    20.144    19.973    19.802    19.631    
costuri aferente mii euro -           -           -           136          136          135          135          786          780          774          768          762          756          750          744          738          732        726        720        714        708        702        696        
Total Instalatii mii euro -           -           16            3.865       3.824       3.770       3.736       4.511       4.470       4.575       4.533       4.490       4.448       4.405       4.363       4.320       4.277    4.234    4.191    4.149    4.106    4.063    4.021    
B.3. Depozit
Depozite
cantitati estimate tone 100.631    135.346    121.141    114.531    113.035    111.016    109.719    77.368      76.645      75.923      75.201      74.479      73.757      73.037      72.317      71.597      70.877    70.142    69.437    68.717    67.998    67.278    66.557    
costuri aferente mii euro 2.198       2.957       2.646       2.502       2.469       2.425       2.397       1.690       1.674       1.659       1.643       1.627       1.611       1.596       1.580       1.564       1.548     1.532     1.517     1.501     1.485     1.470     1.454     
Contributia la economia circulara mii euro -           858          2.049       1.937       1.912       1.878       1.856       1.309       1.296       1.284       1.272       1.260       1.247       1.235       1.223       1.211       1.199     1.186     1.174     1.162     1.150     1.138     1.126     
Total depozite mii euro 2.198       3.815       4.695       4.439       4.381       4.303       4.253       2.999       2.971       2.943       2.915       2.887       2.859       2.831       2.803       2.775       2.747    2.719    2.691    2.663    2.635    2.608    2.580    
B.4 RDF / SRF trimise la valorificare 
energetica
cantitati estimate tone -           -           72            2.475       2.461       2.447       2.441       3.680       3.645       3.611       3.576       3.542       3.507       3.473       3.438       3.404       3.369     3.335     3.300     3.266     3.231     3.197     3.162     
costuri aferente mii euro -           -           1              25            25            24            24            37            36            36            36            35            35            35            34            34            34          33          33          33          32          32          32          
Provizion operator (anuitate / 
depreciere active proprii si reinvestiri) 
- 10% din Total B mii euro 520          784          946          1.314       1.300       1.282       1.270       1.264       1.253       1.256       1.244       1.232       1.220       1.208       1.196       1.185       1.173     1.161     1.149     1.137     1.125     1.113     1.101     
Profit operator/operatori (10% din 
total O&M) mii euro 572          863          1.041       1.443       1.427       1.408       1.395       1.387       1.374       1.378       1.365       1.352       1.339       1.326       1.313       1.300       1.287     1.274     1.260     1.248     1.234     1.221     1.208     
B. TOTAL COSTURI O&M mii euro 6.290       9.489       11.451     15.895     15.725     15.514     15.367     15.296     15.154     15.192     15.048     14.904     14.760     14.618     14.473     14.331     14.187  14.043  13.897  13.757  13.610  13.468  13.324  
TOTAL COSTURI BRUTE mii euro 6.290       9.489       11.451     15.895     15.725     15.514     15.367     15.296     15.154     15.192     15.048     14.904     14.760     14.618     14.473     14.331     14.187  14.043  13.897  13.757  13.610  13.468  13.324  
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Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
E. VENITURI
E.1. Venituri din valorificare 
reciclabile, compost, energie 
rezultata
cantitate reciclabile efectiv 
valorificata tone -           -           552          18.853      18.707      18.561      18.469      27.769      27.501      27.233      26.965      26.697      26.428      26.160      25.893      25.625      25.357    25.089    24.821    24.553    24.285    24.017    23.748    
venituri aferente mii euro -           -           13            434          430          427          425          639          633          626          620          614          608          602          596          589          583        577        571        565        559        552        546        
cantitate compost efectiv 
valorificata tone -           -           -           1.820       1.817       1.811       1.806       10.529      10.450      10.370      10.290      10.211      10.130      10.051      9.971       9.890       9.810     9.730     9.649     9.568     9.487     9.406     9.325     
venituri aferente mii euro -           -           -           23            23            23            23            132          131          130          129          128          127          126          125          124          123        122        121        120        119        118        117        
E.2. Venituri din valorificare 
biogaz/ energie 
energie electrica - cantitate MWh -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
venituri aferente mii euro -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
energie termica - cantitate MJ -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
venituri aferente mii euro -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
E.3. Venituri aferente cotei 
suportate de OIREP** mii euro -           -           36            1.225       1.216       1.206       1.200       1.805       1.788       1.770       1.753       1.735       1.718       1.700       1.683       1.666       1.648     1.631     1.613     1.596     1.579     1.561     1.544     
E. TOTAL VENITURI mii euro -           -           49            1.682       1.669       1.656       1.648       2.576       2.552       2.526       2.502       2.477       2.453       2.428       2.404       2.379       2.354    2.330    2.305    2.281    2.257    2.231    2.207    
TOTAL COSTURI NETE mii euro 6.290       9.489       11.402     14.213     14.056     13.858     13.719     12.720     12.602     12.666     12.546     12.427     12.307     12.190     12.069     11.952     11.833  11.713  11.592  11.476  11.353  11.237  11.117  
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Tabel 7-21 Alternativa 1 – proiecția costurilor pe perioada de planificare (mii euro) 

 

 

 

 

Indicator TOTAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
A. INVESTITII (in mii euro)
A.1. Colectare si transport
Colectare separata reciclabile 816          816          
Colectare separata biodegradabil 564          564          
Colectare rezidual
Total Colectare si transport
A.2. Investitii fixe (Instalatii)
Transfer
Compostare
Sortare - deseuri reciclabile colectate 
separat
TMB cu biostabilizare
Digestie anaeroba
TMB cu DA 34.430     3.443       20.658      10.329      
Incinerare cu valorificare energetica
Alte costuri investitii (proiectare, 
supervizare, management proiect, 
informare - constientizare) 4.718       2.359       472          944          944          
Total Investitii fixe
A.3. Depozit
Extindere depozite / depozite noi 12.750     1.275       7.650       3.825       
Inchidere depozite neconforme
Total depozite
A. TOTAL INVESTITII 53.278    2.359       5.190       29.252     16.478     

Alternativa 1
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Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
B. COSTURI O&M
B.1. Colectare si transport
Colectare separata reciclabile
cantitati estimate tone -           -           14.032      26.289      26.139      25.987      25.916      38.894      38.522      38.150      37.778      37.405      37.033      36.661      36.290      35.918      35.546    35.173    34.801    34.428    34.055    33.682    33.309    
costuri aferente mii euro -           -           813          1.524       1.515       1.506       1.502       2.255       2.233       2.211       2.190       2.168       2.147       2.125       2.104       2.082       2.060     2.039     2.017     1.996     1.974     1.952     1.931     
Colectare separata biodegradabil
cantitati estimate tone 295          2.422       2.422       5.183       5.166       5.132       5.099       30.167      29.931      29.696      29.459      29.222      34.975      34.682      34.388      34.093      33.797    40.369    37.585    37.246    36.906    36.566    36.224    
costuri aferente mii euro 11 89 89 191 190 189 188 1111 1102 1093 1085 1076 1288 1277 1266 1255 1244 1486 1384 1371 1359 1346 1334
Colectare rezidual ( in amestec)*
cantitati estimate tone 96.915      145.838    140.864    124.452    123.224    122.013    120.721    81.762      80.966      80.170      79.374      78.578      71.791      71.054      70.317      69.580      68.843    61.239    62.989    62.294    61.599    60.905    60.210    
costuri aferente mii euro 2.989       4.498       4.344       3.838       3.800       3.763       3.723       2.522       2.497       2.472       2.448       2.423       2.214       2.191       2.169       2.146       2.123     1.889     1.943     1.921     1.900     1.878     1.857     
Total Colectare si transport mii euro 3.000       4.587       5.246       5.553       5.505       5.458       5.413       5.888       5.832       5.776       5.723       5.667       5.649       5.593       5.539       5.483       5.427    5.414    5.344    5.288    5.233    5.176    5.122    
B.2.Instalatii
Transfer
cantitati estimate tone -           -           -           45.017      44.405      43.837      43.208      41.799      41.370      42.043      41.605      41.166      40.728      40.291      39.854      39.418      38.982    38.541    38.112    37.676    37.242    36.807    36.373    
costuri aferente mii euro -           -           -           1.360       1.341       1.324       1.305       1.263       1.250       1.270       1.257       1.244       1.230       1.217       1.204       1.191       1.178     1.164     1.151     1.138     1.125     1.112     1.099     
Sortare - deseuri reciclabile colectate 
separat
cantitati estimate tone -           -           651          26.289      26.139      25.987      25.916      38.894      38.522      38.150      37.778      37.405      37.033      36.661      36.290      35.918      35.546    35.173    34.801    34.428    34.055    33.682    33.309    
costuri aferente mii euro -           -           16            659          655          651          649          975          965          956          947          937          928          919          909          900          891        881        872        863        853        844        835        
Compostare
cantitati estimate tone -           -           -           3.832       3.826       3.814       3.801       22.166      21.999      21.832      21.664      21.496      21.327      21.159      20.991      20.822      20.653    20.483    20.314    20.144    19.973    19.802    19.631    
costuri aferente mii euro -           -           -           136          136          135          135          786          780          774          768          762          756          750          744          738          732        726        720        714        708        702        696        
MBT cu DA
cantitati estimate tone -           -           -           -           -           -           -           110.318    109.303    108.287    107.271    106.255    105.237    104.222    103.207    102.192    101.176  100.138  99.142    98.124    97.106    96.087    95.067    
costuri aferente mii euro -           -           -           -           -           -           -           3.425       3.394       3.362       3.331       3.299       3.268       3.236       3.205       3.173       3.142     3.109     3.078     3.047     3.015     2.984     2.952     
Total Instalatii mii euro -           -           16            2.155       2.132       2.110       2.089       6.449       6.389       6.362       6.303       6.242       6.182       6.122       6.062       6.002       5.943    5.880    5.821    5.762    5.701    5.642    5.582    
B.3. Depozit
Depozite
cantitati estimate tone 100.631    148.838    143.294    127.875    126.094    124.485    122.582    30.756      30.468      31.221      30.924      30.626      28.951      28.667      28.383      28.099      27.815    26.156    26.240    25.966    25.691    25.417    13.988    
costuri aferente mii euro 2.198       3.251       3.130       2.793       2.755       2.719       2.678       672          666          682          676          669          632          626          620          614          608        571        573        567        561        555        306        
Contributia la economia circulara mii euro -           944          2.424       2.163       2.133       2.105       2.073       520          515          528          523          518          490          485          480          475          470        442        444        439        435        430        237        
Total depozite mii euro 2.198       4.195       5.554       4.956       4.887       4.825       4.751       1.192       1.181       1.210       1.199       1.187       1.122       1.111       1.100       1.089       1.078    1.014    1.017    1.006    996        985        542        
B.4 RDF / SRF trimise la valorificare 
energetica
cantitati estimate tone -           -           72            2.892       2.875       2.859       2.851       13.068      12.947      12.826      12.314      12.196      12.079      11.961      11.844      11.727      11.609    10.984    10.879    10.766    10.653    10.540    10.428    
costuri aferente mii euro -           -           1              29            29            29            29            131          129          128          123          122          121          120          118          117          116        110        109        108        107        105        104        
Provizion operator (anuitate / 
depreciere active proprii si reinvestiri) 
- 10% din Total B mii euro 520          878          1.082       1.266       1.252       1.239       1.225       1.353       1.340       1.335       1.322       1.310       1.295       1.283       1.270       1.257       1.245     1.231     1.218     1.206     1.193     1.180     1.125     
Profit operator/operatori (10% din 
total O&M) mii euro 572          966          1.190       1.393       1.378       1.363       1.348       1.488       1.474       1.468       1.455       1.441       1.425       1.411       1.397       1.383       1.369     1.354     1.340     1.326     1.312     1.298     1.237     
B. TOTAL COSTURI O&M mii euro 6.290       10.626     13.089     15.352     15.183     15.024     14.855     16.501     16.345     16.279     16.125     15.969     15.794     15.640     15.486     15.331     15.178  15.003  14.849  14.696  14.542  14.386  13.712  
TOTAL COSTURI BRUTE mii euro 6.290       10.626     13.089     15.352     15.183     15.024     14.855     16.501     16.345     16.279     16.125     15.969     15.794     15.640     15.486     15.331     15.178  15.003  14.849  14.696  14.542  14.386  13.712  
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Tabel 7-22 Alternativa 2 – proiecția costurilor pe perioada de planificare (mii euro) 

Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
E. VENITURI  
E.1. Venituri din valorificare 
reciclabile, compost, energie 
rezultata
cantitate reciclabile efectiv 
valorificata tone -           -           552          22.202      22.023      21.843      21.726      44.488      44.070      43.651      43.233      42.814      42.394      41.977      41.558      41.140      40.722    40.803    40.380    39.956    39.531    39.107    38.682    
venituri aferente mii euro -           -           13            511          507          502          500          1.023       1.014       1.004       994          985          975          965          956          946          937        938        929        919        909        899        890        
cantitate compost si digestat 
efectiv valorificata tone -           -           -           2.429       2.421       2.406       2.391       12.291      12.197      12.102      12.008      11.913      14.214      14.097      13.979      13.861      13.743    16.372    15.258    15.122    14.987    14.850    14.714    
venituri aferente mii euro -           -           -           30            30            30            30            154          152          151          150          149          178          176          175          173          172        205        191        189        187        186        184        
E.2. Venituri din valorificare 
biogaz/ energie 
energie electrica - cantitate MWh -           -           -           -           -           -           -           7.929       7.856       7.383       7.348       6.988       6.926       6.860       6.793       6.586       6.521     6.164     6.118     6.056     5.860     5.667     5.920     
venituri aferente mii euro -           -           -           -           -           -           -           317          314          295          294          280          277          274          272          263          261        247        245        242        234        227        237        
energie termica - cantitate MJ -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
venituri aferente mii euro -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
E.3. Venituri aferente cotei 
suportate de OIREP** mii euro -           -           36            1.443       1.431       1.420       1.412       2.892       2.865       2.837       2.810       2.783       2.756       2.729       2.701       2.674       2.647     2.652     2.625     2.597     2.570     2.542     2.514     
E. TOTAL VENITURI mii euro -           -           49            1.984       1.968       1.952       1.942       4.386       4.345       4.287       4.248       4.197       4.186       4.144       4.104       4.056       4.017    4.042    3.990    3.947    3.900    3.854    3.825    
TOTAL COSTURI NETE mii euro 6.290       10.626     13.040     13.368     13.215     13.072     12.913     12.115     12.000     11.992     11.877     11.772     11.608     11.496     11.382     11.275     11.161  10.961  10.859  10.749  10.642  10.532  9.887    
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Indicator TOTAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
A. INVESTITII (in mii euro)
A.1. Colectare si transport
Colectare separata reciclabile 1.205             -               1.205       
Colectare separata biodegradabil 1.177             -               1.177       
Colectare rezidual
Total Colectare si transport
A.2. Investitii fixe (Instalatii)
Transfer
Compostare
Sortare - deseuri reciclabile colectate 
separat
TMB cu biostabilizare
Digestie anaeroba 14.000           1.400       8.400            4.200       
TMB cu DA
Incinerare cu valorificare energetica 86.680           8.668       52.008          26.004      
Alte costuri investitii (proiectare, 
supervizare, management proiect, 
informare - constientizare) 11.343           5.672       1.134       2.269            2.269       
Total Investitii fixe
A.3. Depozit
Extindere depozite / depozite noi 12.750           1.275       7.650            3.825       
Inchidere depozite neconforme
Total depozite
A. TOTAL INVESTITII 127.155         5.672       12.477     70.327          38.680     

Alternativa 2
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Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
B. COSTURI O&M
B.1. Colectare si transport
Colectare separata reciclabile
cantitati estimate tone -           -           14.032      26.289      26.139      25.987          25.916      41.487      41.090      40.693      40.296      39.899      39.502      39.105      38.709      38.312      37.915    39.863    39.441    39.019    38.596    38.173    37.750    
costuri aferente mii euro -           -           813          1.524       1.515       1.506            1.502       2.405       2.382       2.359       2.336       2.313       2.290       2.267       2.244       2.221       2.198     2.311     2.286     2.262     2.237     2.213     2.188     
Colectare separata biodegradabil
cantitati estimate tone 295          2.422       2.422       4.452       4.440       4.418            4.396       37.833      37.531      37.227      36.923      36.618      44.040      43.179      43.286      42.909      42.530    46.215    45.795    45.374    44.952    44.529    44.106    
costuri aferente mii euro 11 89 89 164 163 163 162 1393 1382 1371 1360 1348 1622 1590 1594 1580 1566 1702 1686 1671 1655 1640 1624
Colectare rezidual ( in amestec)*
cantitati estimate tone 96.915      145.838    140.864    125.183    123.949    122.728         121.424    71.503      70.799      70.095      69.392      68.688      60.258      60.112      58.999      58.370      57.741    50.703    50.139    49.576    49.013    48.450    47.887    
costuri aferente mii euro 2.989       4.498       4.344       3.861       3.823       3.785            3.745       2.205       2.183       2.162       2.140       2.118       1.858       1.854       1.820       1.800       1.781     1.564     1.546     1.529     1.512     1.494     1.477     
Total Colectare si transport mii euro 3.000       4.587       5.246       5.549       5.501       5.454            5.409       6.003       5.947       5.892       5.836       5.779       5.770       5.711       5.658       5.601       5.545    5.577    5.518    5.462    5.404    5.347    5.289    
B.2.Instalatii
Transfer
cantitati estimate tone -           -           -           45.044      44.432      43.606          43.098      41.473      41.046      42.037      41.598      41.160      40.721      40.285      39.848      39.412      38.976    38.529    38.100    37.665    37.230    36.796    36.362    
costuri aferente mii euro -           -           -           1.361       1.342       1.317            1.302       1.253       1.240       1.270       1.257       1.243       1.230       1.217       1.204       1.191       1.177     1.164     1.151     1.138     1.125     1.112     1.098     
Sortare - deseuri reciclabile colectate 
separat
cantitati estimate tone -           -           651          26.289      26.139      25.987          25.916      41.487      41.090      40.693      40.296      39.899      39.502      39.105      38.709      38.312      37.915    39.863    39.441    39.019    38.596    38.173    37.750    
costuri aferente mii euro -           -           16            659          655          651               649          1.040       1.030       1.020       1.010       1.000       990          980          970          960          950        999        988        978        967        957        946        
Compostare
cantitati estimate tone -           -           -           4.406       4.395       4.373            4.352       2.989       2.989       2.989       2.989       2.989       2.989       2.505       2.989       2.989       2.989     2.989     2.989     2.989     2.989     2.989     2.989     
costuri aferente mii euro -           -           -           156          156          155               154          106          106          106          106          106          106          89            106          106          106        106        106        106        106        106        106        
Digestie anaeroba
cantitati estimate tone -           -           -           -           -           -               -           34.844      34.541      34.238      33.934      33.629      41.051      40.674      40.297      39.919      39.541    43.225    42.805    42.384    41.963    41.540    41.117    
costuri aferente mii euro -           -           -           -           -           -               -           871          864          856          848          841          1.026       1.017       1.007       998          989        1.081     1.070     1.060     1.049     1.039     1.028     
Incinerare cu valorificare energetica
cantitati estimate tone -           -           -           -           -           -               -           74.763      74.059      73.355      72.651      71.948      63.903      63.245      63.120      62.003      61.370    54.637    54.087    53.516    52.945    52.375    51.804    
costuri aferente mii euro -           -           -           -           -           -               -           3.813       3.777       3.741       3.705       3.669       3.259       3.225       3.219       3.162       3.130     2.786     2.758     2.729     2.700     2.671     2.642     
Total Instalatii mii euro -           -           16            2.176       2.153       2.123            2.105       7.083       7.017       6.993       6.926       6.859       6.611       6.528       6.506       6.417       6.352    6.136    6.073    6.011    5.947    5.885    5.820    
B.3. Depozit
Depozite
cantitati estimate tone 100.631    148.838    143.294    128.571    126.785    124.242         122.766    19.108      18.931      18.755      18.579      18.403      16.391      16.226      16.195      15.915      15.757    14.073    13.935    13.792    13.649    13.506    13.363    
costuri aferente mii euro 2.198       3.251       3.130       2.809       2.770       2.714            2.682       417          414          410          406          402          358          354          354          348          344        307        304        301        298        295        292        
Contributia la economia circulara mii euro -           944          2.424       2.175       2.144       2.101            2.076       323          320          317          314          311          277          274          274          269          266        238        236        233        231        228        226        
Total depozite mii euro 2.198       4.195       5.554       4.983       4.914       4.815            4.758       741          734          727          720          713          635          629          628          617          611        545        540        535        529        523        518        
B.4 RDF / SRF trimise la valorificare 
energetica
cantitati estimate tone -           -           72            2.892       2.875       2.859            2.851       4.564       4.520       4.476       4.433       4.389       4.345       4.302       4.258       4.214       4.171     4.385     4.339     4.292     4.246     4.199     4.153     
costuri aferente mii euro -           -           1              29            29            29                 29            46            45            45            44            44            43            43            43            42            42          44          43          43          42          42          42          
Provizion operator (anuitate / 
depreciere active proprii si reinvestiri) 
- 10% din Total B mii euro 520          878          1.082       1.271       1.257       1.239            1.227       1.383       1.370       1.361       1.348       1.335       1.302       1.287       1.279       1.263       1.251     1.226     1.213     1.201     1.188     1.176     1.163     
Profit operator/operatori (10% din 
total O&M) mii euro 572          966          1.190       1.398       1.382       1.363            1.350       1.521       1.507       1.497       1.483       1.469       1.432       1.415       1.407       1.390       1.376     1.348     1.334     1.321     1.307     1.293     1.279     
B. TOTAL COSTURI O&M mii euro 6.290       10.626     13.089     15.406     15.236     15.023          14.878     16.777     16.620     16.515     16.357     16.199     15.793     15.613     15.521     15.330     15.177  14.876  14.721  14.573  14.417  14.266  14.111  
TOTAL COSTURI BRUTE mii euro 6.290       10.626     13.089     15.406     15.236     15.023          14.878     16.777     16.620     16.515     16.357     16.199     15.793     15.613     15.521     15.330     15.177  14.876  14.721  14.573  14.417  14.266  14.111  
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Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
E. VENITURI
E.1. Venituri din valorificare 
reciclabile, compost, digestat
cantitate reciclabile efectiv 
valorificata tone -           -           552          22.202      22.023      21.843          21.726      36.560      36.211      35.862      35.513      35.164      34.815      34.467      34.118      33.769      33.421    34.839    34.471    34.103    33.735    33.366    32.998    
venituri aferente mii euro -           -           13            511          507          502               500          841          833          825          817          809          801          793          785          777          769        801        793        784        776        767        759        
cantitate compost si digestat 
efectiv valorificata tone -           -           -           2.093       2.088       2.077            2.067       17.100      16.963      16.827      16.690      16.553      19.893      19.493      19.554      19.384      19.213    20.871    20.682    20.493    20.303    20.113    19.922    
venituri aferente mii euro -           -           -           26            26            26                 26            214          212          210          209          207          249          244          244          242          240        261        259        256        254        251        249        
E.2. Venituri din valorificare 
biogaz/ energie 
energie electrica - cantitate*** MWh -           -           -           -           -           -               -           14.953      14.812      14.671      14.530      14.390      12.781      12.649      12.624      12.401      12.274    10.927    10.817    10.703    10.589    10.475    10.361    
venituri aferente mii euro -           -           -           -           -           -               -           598          592          587          581          576          511          506          505          496          491        437        433        428        424        419        414        
energie termica - cantitate MJ -           -           -           -           -           -               -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
venituri aferente mii euro -           -           -           -           -           -               -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -        -        -        -        -        -        -        
E.3. Venituri aferente cotei 
suportate de OIREP** mii euro -           -           36            1.443       1.431       1.420            1.412       2.376       2.354       2.331       2.308       2.286       2.263       2.240       2.218       2.195       2.172     2.265     2.241     2.217     2.193     2.169     2.145     
E. TOTAL VENITURI mii euro -           -           49            1.980       1.964       1.948            1.938       4.029       3.991       3.953       3.915       3.878       3.824       3.783       3.752       3.710       3.672    3.764    3.726    3.685    3.647    3.606    3.567    
TOTAL COSTURI NETE mii euro 6.290       10.626     13.040     13.426     13.272     13.075          12.940     12.748     12.629     12.562     12.442     12.321     11.969     11.830     11.769     11.620     11.505  11.112  10.995  10.888  10.770  10.660  10.544  
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Pentru evaluare, tabelul următor prezintă sintetic costurile de operare și întreținere: 

Tabel 7-23 Sinteza costurilor anuale de operare și întreținere (mii euro, anul 2025) 

ALT Colectar
e (total) 

 Tratare (Instalaţii) Depozitare 
Alte 

costuri, 
inclusiv 
profit 

operator 

Total 
costur

i 
brute 

Transfe
r 

Sortare - 
deșeuri 

reciclabil
e 

colectate 
separat 

Compostare 
Digestie 
anaerob

a 

TMB 
cu DA 

RDF / SRF 
la 

valorificar
e 

energetic
a 

Incinerare 
cu 

valorificar
e 

energetica 

Depozitar
e 

Contribuți
a la 

economia 
circulara 

ALT 0 5.098 2.887 838 786 - - 37 - 1.690 1.308 2.651 15.295 
ALT 1 5.887 1.263 975 786 - 3.425 131 - 672 520 2.841 16.500 
ALT 2 6.003 1.253 1.040 106 871 - 46 3.813 418 323 2.904 16.777 

 
 

ALT 
Venituri 

Total costuri nete Venituri valorificare 
reciclabile, compost, 

digestat 
Venituri energie Venituri OIREP 

ALT 0                    770                     -                    1.805           12.720  

ALT 1                 1.177                   317                  2.892           12.114  

ALT 2                 1.055                   598                  2.376           12.748  
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Din analiza elementelor financiare prezentate în această secțiune se acordă 
2 puncte alternativei 1 și 1 punct alternativei 2. 

 
7.3.2 Criterii tehnice 

Criteriile tehnice considerate în evaluarea alternativelor sunt următoarele: 

• Riscul de piață – alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării 
materialului rezultat în urma tratării în instalațiile de tratate mecano biologică 
şi incinerare cu valorificare energetică. 

În cazul instalației TMB, din tratarea deșeurilor în amestec rezultă deșeuri 
reciclabile (circa 7% din input), RDF (circa 11-14% din input) și reziduuri 
(inclusiv digestatul) care se vor depozita. În cazul RDF, singura opțiune de 
valorificare este coincinerarea. În cazul în care fabricile de ciment, din diverse 
motive, nu mai pot asigura preluarea RDF acesta va fi depozitat.  

În cazul instalației de incinerare, din proces rezultă deșeuri reciclabile (circa 
1%) și reziduuri care se vor depozita. 

Ținând cont de informațiile de mai sus, rezultă ca alternativa 1  prezintă un 
risc de piață mai mare decât alternativa 2. Astfel, se acordă 2 puncte 
alternativei 2 și 0 puncte alternativei 1. 

• Flexibilitatea tehnologică – în instalația TMB pot fi tratate atât deșeuri 
municipale în amestec cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe 
colectate separat. În cazul instalației de incinerare se pretează tratarea doar 
a deșeurilor în amestec. Astfel, se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte 
alternativei 2. 

• Folosirea la capacitate maximă a instalațiilor – având în vedere creșterea 
progresivă a ratelor de capturare a deșeurilor pe perioada de planificare, 
cantitatea de deșeuri în amestec (reziduale) care necesită pre-tratare înaintea 
depozitării scade semnificativ. În același timp, încă din primul an de operare 
trebuie asigurată tratarea întregii cantități de deșeuri reziduale. Instalația TMB  
cu digestia anaerobă este flexibilă în ceea ce privește inputul in stație 
respectiv poate trata, distinct, atât deșeuri reziduale cât și biodeșeuri 
colectate separat. În instalația de incinerare vor fi tratate exclusiv deșeuri 
reziduale, ceea ce înseamnă că începând cu anul 2027 stația va funcționala la  
70% din capacitate iar în anul 2035 la 50% din capacitate. Prin urmare se 
acorda 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2. 

 

7.3.3 Criterii de mediu 

Cele trei alternative sunt analizate având în vedere factorii de mediu potențial a fi 
afectat, respectiv: apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000. 

Factorul de mediu apă: în cazul instalației TMB în proces este necesar aportul de apă 
curata pentru procesul de digestie anaerobă. De asemenea, din proces rezultă ape 
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uzate. În cazul instalației de incinerare apa nu este utilizată în proces, iar cantitatea 
de apă reziduală rezultată este redusă. Prin urmare se acordă 2 puncte alternativei 
2 și 0 puncte alternativei 1. 

Factorul de mediu aer: în cazul instalației TMB rezultă emisii reduse în faza de tratare 
mecanică și de la arderea biogazului obținut pentru transformarea în energie în timp 
ce in cazul instalației de incinerare rezultă emisii mult mai mari din procesul de ardere 
a deșeurilor. Prin urmare se acordă 3 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2. 

Factorul de mediu sol: în cazul ambelor alternative impactul este similar. Suprafața 
ocupată de instalații este similară iar un potențial impact poate apărea ca urmare a 
depunerii particulelor de emisii pe sol. Se acordă un punctaj egal celor 2 alternative 
de 3 puncte. 

Criteriu de mediu biodiversitate/Natura 2000. Un potențial impact asupra 
biodiversității poate fi generat de mirosuri, zgomot și emisii în aer și sol. În cazul 
ambelor alternative impactul se apreciază a fi  similar. 

 

7.3.4 Criterii privind schimbările climatice 

Alternativele sunt analizate din punct de vedere al: 

• emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 

• rezistența la schimbările climatice. 

 

Emisii GES 

Pentru estimarea emisiilor de GES asociate operării sistemul de management integrat 
al deşeurilor în cazul celor trei alternative a fost utilizată metodologia dezvoltată de 
către JASPERS, având la bază un studiu publicat în 2001, realizat de către AEA 
Technology, intitulat "Waste Management Options și Climate Change. 

Emisiile totale generate de către un proiect sunt determinate printr-o abordare de tip 
"amprentă de carbon"; astfel, se consideră că unui proiect îi sunt asociate două 
categorii de emisii: 

• directe - cele generate chiar de procese şi surse fizice aferente activităților 
proiectului şi au loc pe amplasamentele unde se desfășoară aceste activități 

• indirecte - cele generate de activități care nu aparțin proiectului şi care se pot 
desfășura în locuri aflate la distanțe mari de amplasamentele acestuia 
(precum producerea de energie electrică prin arderea combustibililor fosili în 
centrale care nu aparțin sistemului de management al deşeurilor, care sistem 
consumă însă energie electrică din rețeaua naţională în diferite operații de 
tratare a deşeurilor). 

 

De asemenea, prin aplicarea metodologiei sunt estimate şi emisii "evitate" prin 
implementarea proiectelor de management al deşeurilor. Acestea reprezintă emisii 
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care ar fi generate de alte activități, în situația în care nu ar fi implementate proiectele 
de management al deşeurilor.  

Emisiile totale nete asociate proiectelor sunt calculate ca diferență între emisiile 
generate (atât direct, cât şi indirect) şi cele evitate, care poate avea valoare pozitivă 
(în cazul în care emisiile generate sunt mai mari decât cele evitate) sau negativă (în 
cazul în care emisiile evitate sunt mai mari decât cele generate). 

Sunt estimate emisii pentru gazele cu efect de seră care sunt considerate cele mai 
relevante pentru managementul deşeurilor municipale solide: dioxidul de carbon 
(CO2), metanul (CH4) și protoxidul de azot (N2O). 

Emisiile totale ale acestor gaze sunt exprimate în unităţi de echivalent CO2 (CO2 eq) 
şi calculate în funcție de potențialul de încălzire globală al fiecărui gaz: 

• pentru CO2: 1; 

• pentru CH4: 21; 

• pentru N2O: 310. 

 

Metodologia JASPERS ia în considerare următoarele tipuri de unităţi de tratare / 
management al deşeurilor, pentru care sunt estimate, separat, emisiile: 

• staţii de sortare a deşeurilor colectate separat; 

• staţii de tratare biologică a deşeurilor colectate separat, care pot fi: 

o staţii de compostare; 

o digestoare anaerobe; 

• staţii de tratare mecano-biologică (TMB) a deşeurilor colectate în amestec: 

o cu biouscare; 

o cu compostare; 

o cu digestie anaerobă; 

• incineratoare de deşeuri municipale; 

• depozite de deşeuri municipale solide. 

 

Pentru fiecare tip de proces menționat mai sus, de la fiecare tip de unitate de tratare 
/ management al deşeurilor municipale, metodologia utilizează factori de emisie 
specifici, din literatură. Factorii de emisie provin din studiul AEA din 2001, ghidurile 
IPCC de realizare a inventarelor naționale de emisii de gaze cu efect de seră şi 
estimări Jaspers. 

 

Rezultatele obținute 

Rezultatele obținute prin utilizarea metodologiei Jaspers sunt prezentate în tabelele 
de mai jos, sub forma emisiilor totale anuale nete de gaze cu efect de seră, exprimate 
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ca CO2 echivalent, corespunzătoare fiecărei alternative luate în considerare (pentru 
anii  2023 şi 2027). 

 

Tabel 7-24: Emisii anuale nete de emisii GES, pe tipuri de activități (t CO2/an) 
 

2025 

Emisii totale nete - alternativa 1 (cu proiect) -47.454 

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor  1,280 

Emisii din tratarea deşeurilor 8.499 

Emisii din depozitare 209 

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din 
deşeuri 

-26,034 

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri -31.407 

Emisii totale nete - alternativa 2 (cu proiect) -24.742 

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor  1,179 

Emisii din tratarea deşeurilor 21.366 

Emisii din depozitare 194 

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din 
deşeuri 

-23,319 

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri -24.162 

Notă: Colectarea şi transportul se consideră pentru aducerea deşeurilor la fiecare tip 
de staţie în parte(inclusiv staţii de transfer). 

Tratarea cuprinde procesele tehnologice propriu-zise specifice şi consumul de energie 
electrică (exceptând operaţiile de la depozite). 

Depozitarea cuprinde emisiile din gazul de depozit necolectat, arderea la faclă, 
consumul de energie electrică şi consumul de carburanți pentru operaţiile de la 
depozite. 

 

Analizând comparativ rezultatele obținute în funcție de alternativa de proiect şi 
urmărind evoluţia în timp a implementării sistemului de management al deşeurilor, 
în anii critici, se observă următoarele: 

o în cazul alternativei 1: 

§ intrarea în funcțiune a stației de tratare mecano-biologică creează un 
puternic impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de 
seră, în principal prin reducerea majoră a cantităţilor de deşeuri 
municipale în amestec depozitate și valorificarea energetică (producere 
de energie electrică) a biogazului obținut prin digestia anaerobă din 
TMB 
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§ emisiile totale nete sunt negative (impact net pozitiv asupra mediului) 

§ reducerea emisiilor GES este mai mare în cazul alternativei 1 
comparativ cu alternativa 2 

 

o în cazul alternativei 2: 

§ emisiile totale nete sunt, de asemenea, negative (impact net pozitiv 
asupra mediului), însă efectul pozitiv al proiectului este mai mic decât 
în cazul alternativei 1, în principal din două motive: 

• prin incinerarea deşeurilor municipale colectate în amestec se 
recuperează mai puțină energie decât prin arderea biogazului şi 
a coincinerării combustibilului solid derivat din deşeuri (RDF - 
Refuse Derived Fuel) obținute în TMB (datorită puterilor calorice 
superioare şi a recuperării directe de energie termică la 
coincinerare); 

• metodologia JASPERS ia în calcul emisii suplimentare de CO2 din 
incinerarea deşeurilor municipale, care corespund fracției de 
"carbon fosil" din deşeuri, în timp ce pentru arderea fracțiilor 
biogenice (cum sunt cele din biogaz) emisiile de CO2 sunt 
considerate 0, pe principiul regenerării biomasei; 

În concluzie, implementarea proiectului, prin alternativa 1 (alternativa aleasă) 
conduce la reduceri importante ale emisiilor nete (directe + indirecte - evitate), în 
special prin: 

• creşterea gradului de colectare separată şi de reciclare a deşeurilor; 

• creşterea gradului de recuperare de energie, prin digestie anaerobă a 
deşeurilor colectate în amestec şi a biodeşeurilor colectate separat, prin 
arderea biogazului produs şi coincinerarea fracţiilor RDF în fabrici de ciment; 

• scăderea gradului de depozitare directă a deşeurilor municipale. 

Impactul total al proiectului este considerat pozitiv în ceea ce priveşte 
emisiile de gaze cu efect de seră, emisiile nete ale acestor gaze fiind 
negative (în sensul convenţional al metodologiei Jaspers utilizate). 

 
 
Acordarea punctajului și alegerea alternativei optime 

În tabelul de mai jos sunt centralizate rezultatele evaluării alternativelor analizate. 

Tabel 7-25: Evaluarea alternativelor pentru SMID Dolj 

 Alternativa 1 Alternativa 2 
Criterii tehnice 
Riscul de piaţa Justificare ridicat scăzut 

Punctaj 0 2 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 
Flexibilitatea 
tehnologica 

Justificare ridicat scăzut 

Punctaj 2 0 

Folosirea la 
capacitate 
maxima a 
instalaţiilor 

Justificare Instalația MBT va 
funcționa la 93% din 
capacitatea în 2035 

Instalația de incinerare va 
funcţiona la 50% în anul 

2035 
Punctaj 2 0 

Criterii economice 
Costuri totale 
investiție 

Punctaj 2 1 
Justificare 53,278 mil euro 127.155 mil euro 

Costuri anuale 
nete operare 

Punctaj 2 1 
Justificare 12,114 mil euro 12,748 mil euro 

Criterii de mediu 
Apa Punctaj 0 2 

Justificare Pentru funcționarea 
instalației TMB este 
necesar un debit mare 
de apă. Din proces 
rezultă apă uzată 

Pentru funcționarea 
instalației NU este 
necesară apa. Din proces 
rezultă apă uzată însă în 
cantitate mai mică 
comparativ cu alt. 1 

Aer Punctaj 2 1 
Justificare Emisii reduse  Emisii mai mari comparativ 

cu Alternativa 1 
Sol Punctaj 1 1 

Justificare Ocupare teren Ocupare teren 
Biodiversitate/ 
Natura 2000 

Punctaj 2 1 
Justificare Impact redus  Potențial impact cauzat de 

emisiile de la incinerare 
Schimbări climatice 
GES Justificare -56.512 t CO2e în 2023 

-66.727 t CO2e în 2027 
-25.927 t CO2e în 2023 
-39.907 t CO2e în 2027 

Punctaj 2 0 
PUNCTAJ TOTAL 15 9 

 
Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 
1, care va fi cea  propusă spre a fi implementată. 
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7.3.5 Conformitatea cu principiile economiei circulare 

 
Verificarea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale: 

• la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din 
deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – termen 
anul 2021, 

• la 50%, 55% și 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – 
termen anii 2027, 2030 și 2035. 

 

După cum s-a evidențiat în secțiunea anterioară, măsurile prevăzute prin proiect 
pentru atingerea țintelor sunt: 

• Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din 
piețe de la 1% în anul 2018 la  50% în anul 2021 ajungând la 75% începând 
cu anul 2025   

• Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

o de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2018 la 45% în 
anul 2025 ajungând la 60% în anul 2030 și la 73% în anul 2035 

o din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2018 la 60% în anul 2025 
urmând să crească până la 75% în anul 2035 

o din piețe - de 60% în anul 2025 urmând să crească până la 75% în 
anul 2030 și la 80% în anul 2035 

o din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

• Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a 
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021 

• rata de capturare a deșeurilor voluminoase va fi de 90% începând cu anul 
2021, 

• pe lângă deșeurile colectate separat, o parte din reciclabile se recuperează din 
deșeurile în amestec cu ajutorul stației de sortare semi-automată din cadrul 
instalației TMB. 

În determinarea cantității de deșeuri valorificate material s-a ținut cont de gradul 
de: 

• impurificare din recipientele de colectare (prezentate la începutul secțiunii 
7.2.2), 

• reciclabilitate a deșeurilor menajere colectate separat (respectiv % deșeurilor 
pentru care există tehnici fezabile de reciclare), după cum s-a precizat în 
secțiunea  7.1.1.2. Gradul de reciclabilitate depinde de asemenea de sistemul 
de colectare propus (respectiv contaminarea potențială a deșeurilor). 
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Având în vedere ipotezele de mai sus, s-a determinat cantitatea totală de deșeuri 
reciclate ca urmare a implementării proiectului. 
 
 
Tabel 7-26: Verificarea îndeplinirii țintelor în cazul Alternativei 1, tone 

  2020 2021 2025 2030 2035 2040 

Deșeuri municipal 
generate, tone  

161,280 162,305 157,192 150,154 143,120 136,067 

Deșeuri reciclabile 
generate, tone 

47,255 46,976 46,273 44,061 41,850 39,633 

Deșeuri biodegradabile 
generate, tone 

114,012 112,709 108,324 103,323 98,326 93,315 

Deșeuri reciclabile 
colectate separate 
(inclusiv impurități) 

651 26,289 38,894 37,033 35,173 33,309 

Deșeuri reciclabile 
colectate separate și 
valorificate material ( 
fără impurități), tone 

550 22,125 32,418 30,867 29,317 27,763 

Deșeuri de ambalaje 
de la populație 
colectate separat de 
alți operatori și trimise 
spre valorificare 
materială, tone  

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

Biodeșeuri din parcuri 
și grădini colectate 
separat, tone 

2,422 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 

Deșeuri voluminoase 
colectate separate, 
tone 

0 1,763 3,832 3,646 3,479 3,276 

Deșeuri voluminoase, 
valorificate material, 
tone 

0 1,234 2,682 3,100 2,957 2,784 

Biodeșeuri menajere, 
similar și din piețe 
colectate separate, 
tone 

0 0 27,177 31,986 37,379 33,235 

Biodeșeuri menajere, 
similar și din piețe 
colectate separate 

0 0 26,634 31,346 36,632 32,570 
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  2020 2021 2025 2030 2035 2040 

tartare anaerob (fără 
impurități), tone 

Deșeuri reciclabile 
rezultate de la tratarea 
mecanică a deșeurilor 
în amestec 

0 0 11,968 11,430 11,394 10,832 

Total deșeuri 
reciclabile 

2,750 24,325 78,891 81,932 85,489 79,139 

Total reciclabile ( % 
din total deșeuri 
reciclabile generate) 

6% 52%         

Total reciclabile ( % 
din total deșeuri 
reciclabile generate) 

    50% 55% 60% 58% 

RDF de la MBT, tone 0 0 8,789 8,005 7,115 6,764 

RDF de la sortare, 
tone 

0 2,892 4,278 4,074 3,869 3,664 

Total deșeuri 
municipal depozitate  
(tpa) 

143,173 127,724 30,423 28,618 25,821 13,810 

Total municipal waste 
to the landfill (%) 

89% 79% 19% 19% 18% 10% 

Cantitatea maximă de 
deșeuri municipale 
biodegradabile ce 
poate fi depozitată - 
35% din deșeurile 
biodegradabile 
municipale din anul 
1995 (t/an) 

  47,629 47,629 47,629 47,629 47,629 

Cantitatea totală de 
deșeuri biodegradabile 
depozitate (tpa) 

  97,559 15,968 14,205 11,424 11,311 

 
 
Din tabelul de mai sus se observă că implementarea măsurilor aferente 
Alternativei asigură îndeplinirea obiectivelor și țintelor stabilite pentru 
județul Dolj. Ținta de reducere a deșeurilor biodegradabile se va atinge însă 
cu o întârziere de 5 ani, în anul 2025 odată cu realizarea noii instalații TMB.  
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8 PREZENTAREA ALTERNATIVEI SELECTATE  

8.1 Alternativa selectată 
În această secțiune sunt descrise investițiile propuse a se realiza pentru fiecare 
componentă a sistemului de management al deşeurilor municipale în județul Dolj 
conform alternativei 1, rezultată a fi optimă pentru judeţul Dolj (detalii în secțiunea 
7) respectiv: 

• Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

• Transferul deșeurilor 

• Stații de sortare 

• Stații de compostare 

• Instalație de tratare mecano-biologică 

• Depozitarea deșeurilor 

 
 

8.1.1 Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

Colectarea și transportul deșeurilor menajere în amestec 

Noul operator de salubrizare delegat de către ADI (operator regional) a început 
prestarea serviciilor de colectare și transport în luna Ianuarie 2019. Astfel, rata de 
colectare a deșeurilor menajere în amestec este de așteptat să ajungă la 100% până 
la sfârșitul anului 2019. 

Operatorul regional de colectare și transport deservește în prezent întreg județul Dolj 
mai puțin Municipiul Craiova. Începând cu anul 2021, după finalizarea punctelor de 
colectare subterane, acesta va deservi inclusiv Municipiul Craiova. Până la această 
dată, serviciul de salubrizare din Municipiul Craiova va fi asigurat de operatorul 
existent.  

Sistemul de colectare prevăzut prin proiectul SMID și implementat de operatorul de 
salubrizare este: 

• în mediul urban:  

o în zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare 
stradală supraterane și subterane ( doar pentru Municipiul Craiova din 
anul 2021), 

o în zona caselor: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l, 

• În mediul rural, colectare din poartă în poartă în pubele de 120 l. În zonele în 
care nu există drum accesibil colectarea deșeurilor în amestec se realizează 
prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale. 
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Aplicarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci” 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri 
municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic 
„plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o 
parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea 
colectării separate a deșeurilor reciclabile. 

Acest instrument se va aplica pentru deșeurile menajere colectate în amestec, fie 
prin reducerea frecvenței de colectare, fiind prin micșorarea volumului recipientului/ 
recipientelor de colectare.  

 

În cazul deșeurilor menajere, acest instrument se va aplica după cum urmează: 

• În mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecventei de colectare a 
deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an; 

• În mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru 
colectarea deșeurilor reziduale;  

• În mediul urban, zona de case se va asigura fie posibilitatea reducerii 
frecventei de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an. 

 

Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de reducere a 
taxei de salubrizare.  

Operatorul regional de colectare și transport nu are prevăzut în contract aplicarea 
instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”. În acest sens, contractul va fi 
modificat pentru a include aplicarea acestei prevederi legislative. 

 

Costuri de Investiții 

Nu sunt necesare investiții. Prin proiectul SMID s-au achiziționat o parte din 
echipamentele de colectare și transport necesare prestării serviciului în timp ce 
diferența a intrat în sarcina operatorului de colectare și transport delegat de ADI.  

 

Colectarea și transportul deșeurilor menajere reciclabile 

După cum am precizat în secțiunea anterioară, noul operator de salubrizare delegat 
de către ADI a început prestarea serviciilor de colectare și transport în luna Ianuarie 
2019. Însă, rata de colectare a deșeurilor menajere reciclabile este de așteptat să 
ajungă la 100% în anul 2021. Acest lucru se datorează pe de o parte faptului că 
stațiile de sortare nu sunt încă operaționale ( data estimată de punere în funcțiunea 
fiind anul 2021) iar pe de altă parte punctele de colectare subterane prevăzute a se 
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realiza în Municipiul Craiova nu sunt finalizate (data estimată de punere în funcțiunea 
fiind anul 2021). 

În conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul Alternativei 1, în vederea atingerii 
obiectivelor și țintelor de reciclare sunt necesare măsuri care să asigure atingerea 
unei rate de capturare deșeuri reciclabile de 75% în anul 2025.  

 

Sistemul de colectare prevăzut prin proiectul SMID și implementat de operatorul de 
salubrizare este: 

• mediul urban 

o din zonele de case individuale (inclusiv Municipiul Craiova) 

- colectare din poartă în poartă - fiecare gospodărie va primi 2 
europubele de 240 litri, unul albastru pentru hârtie/carton şi unul 
galben pentru plastic/metal; 

- din puncte de colectare la fiecare 500 locuitori, echipate cu câte 1 
container verde tip clopot de 3 mc pentru sticlă 

o din zonele de blocuri 

- în puncte de colectare la fiecare 500 de locuitori, dotate cu câte 3 
containere clopot de 3 mc: albastru pentru hârtie/carton, galben 
pentru plastic/metal şi verde pentru sticlă 

- Municipiul Craiova – zonele de blocuri - puncte de colectare 
subterane la fiecare 500 locuitori, amenajate şi dotate cu containere 
de 5000 l (pentru hârtie/carton şi plastic/metal), respectiv de 3000 l 
(pentru sticlă) 

• În mediul rural 

- în puncte de colectare la fiecare 250 de locuitori, dotate cu câte 3 
containere clopot de 1,1 mc 

 
În conformitate cu recomandările din secțiunea 7, pentru atingerea unei rate de 
capturare de 75% până în anul 2025 se propune optimizarea sistemului de colectare 
deșeuri reciclabile existent din mediul rural prin trecerea progresivă de la sistemul de 
colectare prin puncte de colectare la sistemul din poartă în poartă. Astfel, fiecare 
gospodărie va fi dotată cu câte doi recipiente (saci si/sau pubele) pentru deșeurile de 
hârtie/carton și plastic /metal. În cazul deșeurilor de sticlă, având în vedere cantitățile 
mici generate și densitatea mare din recipienţi de colectare se recomandă menținerea 
sistemului actual ( colectare în puncte de colectare stradale). 

 

Costuri de Investiții 

Achiziționarea de către operatorul de salubrizare existent de recipiente de colectare 
(saci/pubele) și mijloace de transport adaptate pentru colectarea din poartă în poartă 
a deșeurilor de hârtie/carton plastic și metal în mediul rural. 
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Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere 

În conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul Alternativei 1, în vederea atingerii 
obiectivelor și țintelor de reciclare sunt necesare măsuri care să asigure atingerea 
unei rate de capturare biodeșeuri menajere de 45% în anul 2025.  

Sistemul de colectare prevăzut prin proiectul SMID ce urmează a fi implementat 
progresiv de către de operatorul de salubrizare (începând cu anul 2021 după punerea 
în operare a instalațiilor de deșeuri) este : 

• în mediul urban 

o din zonele de case - colectare din poartă în poartă - fiecare gospodărie din 
Craiova, Băileşti și Calafat va primi 1 pubelă maro de 120 litri; 

o din zonele de blocuri din Calafat pentru început, -  în puncte de colectare 
la 500 locuitori, dotate cu containere de 1,1 mc ; 

• o mediul rural - nu se colectează. Compostare individuală în gospodăriile 
particulare. 

În conformitate cu recomandările din secțiunea 7, pentru atingerea unei rate de 
capturare de 45% până în anul 2025 se propune optimizarea sistemului de colectare 
deșeuri reciclabile propus prin proiectul SMID prin: 

• extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor menajere în zona caselor 
din localitățile Filiași, Segarcea și Dăbuleni ; 

• extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor în zona blocurilor din mediul 
urban în funcție de rezultatele obținute în cazul Municipiului Calafat.; 
 

Costuri de Investiții 

Achiziționarea de către operatorul de salubrizare existent de recipiente de colectare 
(saci/pubele) și mijloace de transport adaptate pentru colectarea biodeşeurilor. 

 

 

Colectarea și transportul deșeurilor similare și din piețe 

În prima fază de planificare (2019-2024), operatorii de salubrizare vor asigura 
colectarea deșeurilor similare celor menajere pe 4 fracții: 

• Deșeuri din plastic  și  metal;  

• Deșeuri din hârtie  și  carton; 

• Deșeuri din sticlă;  

• Deșeuri reziduale. 
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Începând cu anul 2025 la nivelul întregului județ, pe lângă cele 4 fracții menționate 
mai sus se va asigura colectarea biodeșeurilor generate de la piețe, cantine și 
restaurante. 

Instituțiile  și  agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul 
de colectare și transport le va pune la dispoziție conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri și grădini 

Colectarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini este în responsabilitatea autorităților 
publice, care vor asigura, transportul acestora direct la stațiile de compostare. 

În localitățile urbane sistemul de colectare a deșeurilor verzi va fi 
implementat/optimizat în cazul Municipiului Craiova începând cu anul 2021, odată cu 
punerea în funcție a stațiilor de compostare de la Mofleni (investiție POS Mediu) și 
Calafat (investiție POS Mediu). 

Nu se propun investiții a fi finanțate pentru această categorie deșeuri 

 
Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase și menajere similare și similare 
Trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural, la o dată anunțată în 
prealabil de operator, populația va depune deşeurile voluminoase în punctele de pre-
colectare existente pentru deşeurile menajere reziduale (in cazul populației care 
locuiește la bloc) sau în fața porții (în cazul populației care locuiește la casă), astfel 
încât să nu fie împiedicată circulația auto  și  pietonală. De asemenea, populația va 
avea posibilitatea de a transporta direct deșeurile voluminoase la centrele de stocare 
temporară. 

Echipamentele pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase sunt asigurate 
de către operatorul de salubrizare delegat de ADI. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase 

Deşeurile menajere periculoase vor fi colectate trimestrial de la generatorii casnici  
din mediul urban și semestrial în mediul rural, în puncte de colectare prestabilite, 
unde mijlocul de transport specializat va staționa.  

Echipamentele pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sunt asigurate 
de către operatorul de salubrizare delegat de ADI. 

 
 

8.1.2 Transferul deşeurilor 

În vederea optimizării activităţilor de colectare şi transport, judeţul Dolj a fost 
împărţit în 6 zone de colectare după cum urmează: 

• zona 1 Craiova – 410.192 locuitori deserviţi ; 
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• zona 2 Băileşti – 69.182 locuitori deserviţi ; 

• zona 3 Calafat – 52.797 locuitori deserviţi ; 

• zona 4 Filiaşi – 28.434 locuitori deserviţi ; 

• zona 5 Dobreşti – 77.239 locuitori deserviţi ; 

• zona 6 Goicea – 22.700 locuitori deserviţi. 

 

Deșeurile colectate din zona 1 sunt transportate direct la instalațiile de deșeuri ( 
situate pe amplasamentul Mofleni -Craiova) în timp ce pentru restul zonelor deșeurile 
sunt transportate prin intermediul stațiilor de transfer. 

 

La nivelului județului Dolj s-au realizat 5 stații de transfer din care 4 finanțate prin 
proiectul SMID (POS Mediu)  și 1 stație finanțată prin programul POS: 

• Stație de transfer la Băilești, (investiție POS Mediu) ; 

• Stație de transfer Calafat, (investiție POS Mediu) ; 

• Stație de transfer Filiasi, (investiție POS Mediu) ; 

• Stație de transfer Dobrești, (investiție POS Mediu) ; 

• Stație de transfer Goicea, (investiți Phare). 

 

În cazul celor 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID cu toate că lucrările de 
construire au fost finalizate încă din anul 2018, acestea nu sunt operaționale. 
Contractul de delegare pentru operarea stațiilor de transfer este în procedura de 
atribuire, data estimată pentru semnarea contractului și începerea operării fiind anul 
2021. 

Stația de transfer Goicea a intrat în funcționare în Ianuarie 2019, operarea acesteia 
fiind concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

 

Costuri de Investiții 

Din analiza fluxului de deșeuri municipale gestionate în perioada de 
planificare a rezultat că nu este necesară realizarea de noi stații de transfer 
sau extinderea celor existente. Cele 5 stații de transfer au capacitate 
suficientă pentru a asigura transferul deșeurilor colectate în amestec, 
deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor colectate separat de la generat la 
instalațiile de deșeuri. 
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8.1.3 Staţii de sortare 

În vederea tratării deșeurilor reciclabile colectate separate, la nivelului județului Dolj 
s-au realizat 2 stații de sortare din care o stație finanțată prin proiectul SMID (POS 
Mediu)  și 1 stație finanțată prin programul Phare CES: 

• Stație de sortare Mofleni, capacitate 44.000 t/an (investiție POS Mediu)  

• Stație de sortare Goicea, capacitate 1.100 t/an (investiție  Phare) 

În cazul stației de sortare realizate prin proiectul SMID cu toate că lucrările de 
construire au fost finalizate încă din anul 2018, aceasta nu este operațională. 
Contractul de delegare pentru operarea stației de sortare este în procedură de 
atribuire, data estimată pentru semnarea contractului și începerea operării fiind anul 
2021. 

Stația de sortare Goicea a intrat în funcționare în Ianuarie 2019, operarea acesteia 
fiind concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

Costuri de Investiții 

Din analiza fluxului de deșeuri municipale gestionate în perioada de 
planificare a rezultat că nu este necesară realizarea de noi capacități pentru 
tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat. Cele două stații de sortare 
au capacitate suficientă pentru a asigura tratarea întregii cantități de 
deșeuri reciclabile colectate în perioada de analiză ( 2019-2040). 

 

8.1.4 Staţii de compostare 

În vederea tratării deșeurilor reciclabile colectate separate, la nivelului județului Dolj 
s-au realizat 2 stații de sortare din care o stație finanțată prin proiectul SMID (POS 
Mediu)  și 1 stație finanțată prin programul Phare CES: 

• Stație de sortare Mofleni, capacitate 44.000 t/an (investiție POS Mediu)  

• Stație de sortare Goicea, capacitate 1.100 t/an (investiție  Phare) 

În cazul stației de sortare realizate prin proiectul SMID cu toate că lucrările de 
construire au fost finalizate încă din anul 2018, aceasta nu este operațională. 
Contractul de delegare pentru operarea stației de sortare este în procedură de 
atribuire, data estimată pentru semnarea contractului și începerea operării fiind anul 
2021. 

Stația de sortare Goicea a intrat în funcționare în Ianuarie 2019, operarea acesteia 
fiind concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. 

 

Costuri de Investiții 
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Din analiza fluxului de deșeuri municipale gestionate în perioada de 
planificare a rezultat că nu este necesară realizarea de noi capacități pentru 
tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat. Cele două stații de sortare 
au capacitate suficientă pentru a asigura tratarea întregii cantități de 
deșeuri reciclabile colectate în perioada de analiză ( 2019-2040). 

 
8.1.5 Instalație de tratare mecano-biologică 

Instalația de tartare mecano-biologică 

În prezent în judeţul Dolj nu există instalații pentru pre-tratarea deşeurilor 
reziduale înaintea depozitării așa cum prevede legislația. 

Astfel, din analiza alternativelor prezentată în secțiunea 7 a rezultat ca varianta 
optimă pentru sistemul de gestionare a deşeurilor în judeţul Dolj realizarea unei 
instalații de tratare mecano-biologică care să preia întreaga cantitate de deşeuri 
reziduale încă din primul an de funcționare. Data estimată pentru punerea în 
funcțiune a instalației TMB este anul 2025.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deşeuri municipale reziduale 
generate în perioada de planificare. 

 

Tabel 8-1: Deşeuri municipale reziduale 

 2025 2030 2035 2040 

Deșeuri reziduale colectate si tratate in 
instalația MBT, din care: 

83.140 73.251 62.759 61.832 

Deșeuri reziduale menajere si similare 76.214 66.438 56.315 55.502 

Deșeuri reziduale din piețe 861 861 606 606 

Deșeuri reziduale din parcuri si grădini 69 69 69 69 
Deșeuri stradale (90% din total tratate in 

MBT) 
3.753 3.739 3.725 3.712 

Reziduuri de la SS si SC 2.245 2.144 2.044 1.944 
Sursa: Fluxul deşeurilor municipale (Anexa 14.2) 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus cantitatea de deşeuri municipale 
reziduale scade semnificativ pe perioada de planificare, cu aproximativ 12% în anul 
2027, ajungând la o scădere de cca 25% în anul 2040 fată de anul 2025. 

 

Astfel, după cum s-a prezentat în secțiunea 7, având în vedere: 

• Cantitatea deşeuri municipale reziduale scade semnificativ pe perioada de 
planificare ca urmare a creșterii ratelor de capturare a deşeurilor reciclabile şi 
a biodeşeurilor; 
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• Necesitatea construirii unei instalații TMB cu o capacitate de cca 85.000 tone 
pentru a asigura tratarea întregii cantități de deşeuri municipale reziduale încă 
din primul de al implementării SMID. În anul 2030, partea de tratare mecanică 
va fi folosită doar la 88% din capacitate , iar în anul 2040 la circa 75% din 
capacitate. 

• Începând cu anul 2025 ar fi fost necesară construirea unui digestor pentru 
tratarea biodeşeurilor colectare separat. 

s-a analizat opțiunea realizării unei instalații TMB care să trateze 
biodeşeurile colectate separat. Prin urmare: 

• tratarea mecanică a instalației este proiectată considerând ca în 
prima fază a operării va funcționa în 1,5 schimburi; 

• Tratarea biologică va consta în digestie anaerobă care va asigura 
tratarea atât a fracției organice din deșeurile în amestec cât și a 
biodeșeurilor colectate separat. 

 

 
Tabel 8-2: Fluxurilor deşeurilor în instalația TMB 
 

2025 2030 2035 2040 

INPUT MBT CRAIOVA (investiție 
nouă ) 

110,318 105,237 100,138 95,067 

Deșeuri reziduale colectate si 
tratate în MBT 

83,140 73,251 62,759 61,832 

Deșeuri reziduale menajere si 
similare 

76,214 66,438 56,315 55,502 

Deșeuri reziduale din piețe 861 861 606 606 

Deșeuri reziduale din parcuri si 
grădini 

69 69 69 69 

Deșeuri stradale (90% din total 
tratate in MBT) 

3,753 3,739 3,725 3,712 

Reziduuri de la SS si SC 2,245 2,144 2,044 1,944 
Biodeșeuri tratate prin digestie 
anaeroba 

82,678 79,155 75,200 75,121 

Biodeșeuri din rezidual, după 
tratarea mecanici 

55,501 47,169 37,820 41,886 

Biodeșeuri colectate separat si 
tratate in MBT 

27,177 31,986 37,379 33,235 

OUTPUT MBT CRAIOVA 

Total Reziduuri rezultate din 
tratarea mecanică si biologica 

12048 12420 11935 7392 

Reziduuri rezultate de la tratarea 
mecanică (deșeuri inerte, deșeuri 

de sticlă, metal si deșeuri 
voluminoase care nu se pot 

recicla/valorifica 

9381 8924 8453 4275 
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2025 2030 2035 2040 

Reziduuri  rezultate de la pre-
tratarea biodeșeurilor  

544 459 368 372 

Reziduuri rezultate din faza de 
tratare biologica (sedimente) 

2123 3037 3114 2746 

Total deșeuri reciclabile rezultate 
de la sortarea semi-automata  

11968 11430 11394 10832 

Hârtie si carton 3845 3675 4005 3809 

Plastic 4169 3979 3789 3599 

Metal 2043 1950 1857 1763 

Glass 1910 1827 1744 1660 

Digestat din rezidual, 65% s.u 
(22% din input rezidual) spre 
depozitare 

18291 16115 13807 6183 

Digestat din biodeșeuri, 52% s.u. 
(40% din input biodeșeuri) spre 
valorificare 

10871 12794 14952 13294 

RDF, valorificare energetica 
(fracțiile de hârtie, carton  si plastic 
care nu se pot recicla, textile, lemn 
si 40% din deșeurile voluminoase) 

8789 8005 7115 6764 

Sursa: Fluxul deşeurilor municipale, Alternativa 1 (Anexa 14.2) 

 

Prin urmare, noua instalație constă în: 

• tratarea mecanică a deșeurilor; 

• tratarea biologică anaerobă a deșeurilor. 

 

În continuare sunt descrise elementele de proiectare ale instalației TMB.  

 

Tratarea mecanică 

În conformitate cu prevederile PNGD și a Metodologiei de elaborare a PJGD, 
pentru evitarea construirii unei supra capacități, treapta mecanică a 
instalației va fi proiectată cu o capacitate de 62.000 t/an urmând ca în primii 
doi de operare instalația se fie operată în 1.5 schimburi. Începând cu anul 2030 
cantitatea de deșeuri colectată în amestec și tratată în instalație scade semnificativ 
ca urmare a creșterii ratei de capturare a deșeurilor reciclabile și a implementării 
sistemului de colectare separată a biodeșeurilor. Prin urmare, viitorul operator va 
avea posibilitatea reducerii numărului de schimburi în așa fel încât să asigure 
funcționarea instalației la parametrii optimi. 

În etapa de tratare mecanică sunt tratate deșeurile municipale reziduale în vederea 
sortării și separării fracției organice de cea non-organică.  Fracția non-organică este 
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de asemenea tratată în vederea recuperării deșeurilor reciclabile (și valorificate 
material) și a deșeurilor cu putere calorifică mare (și valorificate energetic). 

Principalele faze ale tratării mecanice sunt: 

• Deșeurile acceptate în stație vor fi întâi pre-sortate pentru înlăturarea fracțiilor 
de dimensiuni mari. Transportul și alimentarea materialului se va realiza cu 
ajutorul încărcătoarelor frontale; 

• Deșeurile rezultate în urma pre-sortării sunt alimentate într-un buncăr dotat 
cu desfăcător de saci; 

• Din buncăr deșeurile sunt descărcate în ciurul rotativ în vederea separării 
fracțiilor de deșeuri în două categorii respectiv fracții mai mari de 80 mm și 
mai mici de 80 mm; 

• Fracțiile mai mici de 80 mm vor ajunge în linia de tratare biologică. Principalul 
obiectiv al procesului este producerea unui material necesar pentru partea de 
tratare biologică, având o concentrație ridicată de materie organică. 

• Fracțiile mai mari de 80 mm sunt trimise în stația de sortare semi-automată. 
Deșeurile de plastic și metal sunt sortate automat în timp ce deșeurile de 
hârtie/carton și sticlă sunt sortate manual pentru a garanta o calitate ridicată 
a materialelor reciclabile; 

• Reziduurile de la sortare, fracțiile cu dimensiuni mari de la pre-sortare în prima 
etapă și fracția ușoară (deșeuri de plastic) provenită de la pre-tratarea fracției 
organice sunt transportate către instalație de tocare; 

• după mărunțire, materialul intră în etapa de separare finală pentru a se 
asigura că tot materialul care nu este dorit este îndepărtat. Acest lucru se face 
cu ajutorului unui separator balistic, din care rezultă: 

o fracția fină - direcționată către linia de tratare biologică; 

o fracția ușoară - cu valoare calorifică mare, direcționată către instalația 
de mărunțire secundară a materialului pre-tocat  în vederea obținerii 
RDF (refuse derived fuel). După mărunțirea secundară, materialul este 
stocat într-o cuva tampon de unde va fi trimis spre balotare; 

o fracția grea - reziduuri spre depozitare. 

 

Tratarea biologică (digestie anaerobă) 

După cum s-a menționat în secțiunea 7, pentru județul Dolj se recomandă o instalație 
de digestie anaerobă semi-uscată, ceea ce înseamnă un conținut de solide de aprox. 
15% în fracția tratată. Spre deosebire de treapta mecanică, capacitatea digestorului 
este dimensionată considerând 1 schimb/zi dat fiind că în instalație vor fi tratate atât 
biodeșeuri colectate separat cât și fracția organică rezultată de la tratarea deșeurilor 
în  amestec (după cum este evidențiat și în tabelul de mai sus). 

Instalația de digestie anaerobă poate cuprinde următoarele elemente principale : 

• Procesul de pre-tratare a deșeurilor; 
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• Linia de biogaz; 

• Tratarea digestatului. 

 

 

 

Pre-tratarea 

Deșeurile cu diametru mai mic de 80 mm, rezultate în urma separării deșeurilor în 
amestec cu ajutorul ciurului rotativ din treapta mecanică, vor fi direcționate în 
instalația de mărunțire.  

În cazul biodeșeurilor colectate separat, acestea vor fi alimentate în buncărul de 
alimentare și de aici în instalația de mărunțire. Rolul acestei instalații este de a reduce 
dimensiunea particulelor pentru a permite astfel bacteriilor să degradeze fracția 
organică din deșeuri și de a elimina reziduurile din non-organice. Reziduurile sunt 
descărcate într-un container și transferate în instalația RDF. 

Din instalația de tocare, deșeurile sunt transportate în rezervorul de sedimentare. 
După tancul de sedimentare, materialul este pompat într-un rezervor tampon pentru 
stocare intermediară.  

 

Procesul de digestie 

Din rezervorul tampon, digestatul este pompat în digestoare. Temperatura din 
reactor este de 52-55 ° C (mediu termofil) și este menținută stabilă prin intermediul 
schimbătoarelor de căldură (care sunt amplasate în stația de pompare), precum și 
prin controlul încălzirii centrale. Încălzirea este generată de unitățile de cogenerare.  

Gazul produs în interiorul digestoarelor este curățat prin intermediul sistemului de 
desulfurare și apoi este depozitat într-un suport de gaz cu membrană, capabil să 
compenseze eventualele fluctuații. Gazul este apoi comprimat și ars într-o instalație 
de cogenerare.  

 

Biogaz 

Biogazul rezultat din procesul de digestie anaerobă este un amestec de diferite gaze. 
Indiferent de temperatura fermentării, se generează biogaz care constă în 55%–65% 
metan şi 35%–45% dioxid de carbon, cu eventuale urme de amoniac (NH3) şi 
hidrogen sulfurat (H2S).  

Cantitatea de gaz generată depinde de câțiva factori precum temperatura, aciditatea 
şi alcalinitatea, viteza de încărcare hidraulică şi organică, compușii toxici, tipul de 
substrat şi raportul dintre elementele solide totale (EST) şi elementele solide volatile 
(ESV) din conținutul reactorului. Cantitatea cea mai importantă de biogaz este 
generată în etapa de mijloc a procesului de descompunere, după ce populația de 
bacterii s-a dezvoltat şi începe să descrească pe măsură ce materialul putrescibil este 
epuizat.  
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Biogazul produs este stocat, condiționat şi folosit pentru producerea energiei.  

 

Digestat 

După fermentare se generează: 

• Digestat rezultat din tratarea deșeurilor mixte. Având în vedere conținutul 
potențial de substanțe periculoase digestatul va fi trimis spre depozitare, 

• Digestat rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separata. Digestatul, 
compostat în prealabil, va fi valorificat în agricultură. 

Având în vedere că: 

• pentru stabilizarea completă a digestatului în vederea utilizării în agricultură 
este necesară amestecarea acestuia cu material de structură și tratat aerob, 

• capacitatea stației de compostare de la Mofleni realizată prin proiectul SMID 
este mai mare decât  

 

Costuri de Investiții 

Realizarea unei noi instalații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă în care 
vor fi tratate atât deșeurile reziduale cât și biodeșeurilor colectate separat și 
asigurarea astfel a prevederilor legale și a obiectivelor prevăzute în documentele de 
planificare la nivel național și județean. 

Nou instalație TMB se estimează a deveni operațională în anul 2025. 

 

 

8.1.6 Depozit conform nou 

În judeţul Dolj există un depozit conform la Mofleni care deservește întreg județul și 
care este estimat ca mai are capacitate disponibilă până în anul 2046. 

Având în vedere modul de operare al depozitului existent de la Mofleni cât și 
nerespectarea de către operatorul acestuia a planului de evoluție a tarifelor și a 
prevederilor acordului semnat între SC ECO SUD, primăria Municipiului Craiova și 
Consiliul Județean Dolj, este necesari realizarea unui depozit conform de către 
Consiliul Județean Dolj. Noul depozit va deservi întreg județul Dolj. 

 

Costuri de Investiții 

Realizarea unui nou depozit conform pentru depozitarea deșeurilor municipale 
generate la nivelul întregului județ Dolj. 
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8.1.7 Schema fluxurilor deșeurilor municipale 

În figura de mai jos este prezentată diagrama gestionării deșeurilor municipale la 
sfârșitul perioadei de planificare (anul 2025, când toate investițiile propuse prin 
alternativa aleasă vor fi în funcțiune. 
 
 
 
Figura 8-1: Fluxul deșeurilor municipale, anul 2025 

 
 
 

8.1.8 Îndeplinirea obiectivelor de către alternativa aleasă 

La stabilirea alternativelor au fost luate în considerare principalele obiective și ținte 
pentru gestionarea deșeurilor municipale. Modul în care acestea vor fi îndeplinite, în 
condițiile alternativei aleasă, este prezentat în cele ce urmează. 

 
Verificarea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale: 
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• la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din 
deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – termen 
anul 2021, 

• la 50%, 55% și 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – 
termen anii 2027, 2030 și 2035. 

cantitatea totală de deșeuri reciclate ca urmare a implementării proiectului. 

 

 

Tabel 8-3: Rate de reciclare deșeuri municipale pe perioada de planificare  

   2021 2025 2030 2035 

1 Total generated MSW (tpa) 162.305 157.192 150.154 143.120 

2 Total deșeuri reciclabile 
municipal generate, tone 

46,976 46,273 44,061 41,850 

3. Deșeuri reciclabile rezultate din 
sortarea deșeurilor reciclabile 
colectate separate (fără 
impurități), tone 

22,125 32,418 30,867 29,317 

4. Deșeuri reciclabile ( de ambalaje) 
preluate de alți operatori, tone  

2,200 2,200 2,200 2,200 

5. Reciclarea prin compostare a 
biodeșeurilor din parcuri și grădini 
colectate separat, tone 

3,582 3,582 3,582 3,582 

6. Deșeuri voluminoase reciclate, 
tone 

1,234 2,682 2,553 2,783 

7. Reciclarea prin digestie anaerobă 
a biodeșeurilor menajere, similare 
și din piețe colectate separate ( 
fără impurități), tone 

0 26,634 31,346 36,632 

8. Deșeuri reciclabile rezultate din 
tratarea deșeurilor in amestec in 
instalația TMB, tone  

0 11,968 11,430 11,394 

 Rata reciclare, metoda 2, % 
(linia 3+linia 4)/linia 2 

52%       

 Rata reciclare, metoda 4, % 
(liniile 3+4+5+6+7+8)/ linia 
1 

  50% 55% 60% 

 
 

Implementarea măsurilor de investiții propuse pentru SMID în județul Dolj asigură 
îndeplinirea țintelor de reciclare. 
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Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate de deșeuri 
biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată 
gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2023 

Obiectul este îndeplinit ca urmare a implementării următoarelor măsuri: 

• colectarea separată a deșeurilor biodegradabile reciclabile (hârtie) și 
valorificarea materială a acestora, 

• extragerea fracției cu putere calorifică din deșeurile municipale colectate în 
amestec (inclusiv hârtie și lemn), în cadrul instalației TMB  (din anul 2025) și 
valorificarea energetică a acesteia, 

• colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini generate la nivelul 
întregului județ începând cu anul 2021 și tratarea acestora în stațiile de 
compostare în vederea valorificării în agricultură, 

• colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe din mediul 
urban,  tratarea în instalația TMB și valorificarea digestatul rezultat în 
agricultură, 

• tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec in instalația TMB cu 
digestie anaerobă din care va rezulta un digestat stabilizat în proporție de 
70%. 

 

Tabel 8-4: Modul de îndeplinire a obiectivului privind reducerea cantității depozitate 

  2020 2021 2025 2030 2035 

Total deșeuri 
biodegradabile generate 

114012 112709 108324 103323 98326 

Cantitatea maxima care 
poate fi depozitata de 
deșeuri biodegradabile 
municipale 

47629 47629 47629 47629 47629 

Total deșeuri biodegradabile 
tratate si stabilizate: 

111344 97559 15968 14205 11424 

Biodeșeuri din parcuri și 
separat colectate separat in 

vederea compostării 

2422 2989 2989 2989 2989 

Biodeșeuri menajere, 
similare și din piețe 

colectate separat in vederea 
tratării in instalația DA ( 

fără impurități) 

0 2149 26634 31346 36632 
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  2020 2021 2025 2030 2035 

Deșeuri municipale 
biodegradabile reciclate 

material (hârtie) 

232 9432 18036 17187 16838 

Deșeuri municipale 
biodegradabile valorificate 

energetic (coincinerare) 
(hârtie si lemn) 

14 578 6590 5471 4707 

Deșeuri biodegradabile 
tratate mecano-biologic 

(t/an) 

0 0 38106 32125 25736 

 
 

După cum se poate observa din graficul de mai sus, începând cu anul 2025, data la 
care instalația TMB întră în operare cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate 
scade semnificativ, sub limita maximă prevăzută de legislație. 

 

Verificarea obiectivului privind depozitarea exclusiv a deșeurilor supuse în 
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025 

Prin SMID este prevăzut ca deșeurile reziduale sa fie tratate in instalația TMB înaintea 
depozitarii. Obiectivul se va atinge în anul 2025 odată cu intrarea în funcționare a 
instalației TMB. 

 

Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate la 10% din 
cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate – termen anul 2040  

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și tratarea 
deșeurilor în amestec în instalația TMB va conduce la scăderea semnificativă a 
cantității de deșeuri depozitate asigurând îndeplinirea țintelor privind cantitatea de 
deșeuri maximă permisă a se depozita. 

 

Figura 8-2: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri 
municipale depozitate 
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Concluzii 

Măsurile propuse a se realiza prin proiect contribuie la îndeplinirea obiectivelor și 
țintelor prevăzute în Pachetului Economiei Circulare prin promovarea cu prioritate a 
reciclării materiale a deșeurilor municipale colectate separat, a valorificării energetice 
a fracției care nu poate fi valorificată material și reducerea semnificativă a cantității 
de deșeuri depozitate. Astfel, prin investițiile realizate prin proiect se va realiza 

• îndeplinirea obiectivelor de reciclare prevăzute în Directiva 2008/851/CE  și 
Directiva 2018/851/CE. Primul obiectivul de reciclare de 50% prevăzut în 
legislație pentru anul 2020 se estimează a fi atins în anul 2021 odată cu 
încheierea contractului de delegare pentru operarea instalațiilor. Restul 
obiectivelor de reciclare, aferente anilor 2025, 2030, respectiv 2035 se ating 
la termenele prevăzute în legislație; 

• îndeplinirea obiectivelor privind reducerea cantității de deșeuri depozitate se 
va realiza la termenele prevăzute în Directiva 2018/850/CE, respectiv 
reducerea la 25% în anul 2035, și reducerea la 10% în anul 2040.  

 
 
 

8.1.9 Costuri de investiții 

Având în vedere măsurile detaliate în secțiunile anterioare necesare a se realiza în 
următoare perioadă de planificare pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale și 
a  obiectivelor prevăzute în documentele de planificare la nivel național și județean, 
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în tabelul următor este prezentată lista de investiții cu evidențierea sursei de 
finanțare și a anului de implementare. 

 

Tabel 8-5: Lista de investiții județ DOLJ 

Denumire investiție Valoarea 
investiție (euro) 

An 
implementare 

Observații 

Colectarea și transportul deșeurilor menajere, similare și din piețe 

Colectare și 
transport deșeuri 
menajere, similare 
și din piețe in 
amestec 

0 - Nu sunt necesare investiții 

Colectare și 
transport deșeuri 
menajere, similare 
și din piețe 
reciclabile 

816.000 2025 Trecerea progresivă , in mediul 
rural de la colectarea din 
puncte de colectare stradale la 
colectare din poartă în poartă 

Colectare și 
transport 
biodeșeuri 
menajere, similare 
și din piețe  

564.000 2025 Implementarea progresivă a 
sistemului de colectare 
separată a biodeșeurilor 
menajere, similare și din piețe 

Stații de transfer    

Stații transfer  

(existente) 

0 - Nu sunt necesare investiţii. 
Stațiile de transfer realizate 
prin proiectul SMID au 
capacitatea suficientă de a 
prelua întreaga cantitate de 
deșeuri necesar a fi transferate 
la instalațiile de deșeuri 

Stații de sortare    

Nu sunt necesare 
investiții 

0 - Cele doua stații de sortare de la 
Mofleni și Goicea au capacitatea 
suficientă de a prelua întreaga 
cantitate de deșeuri reciclabile 
colectate separat 

Stații de compostare 

Nu sunt necesare 
investiții 

0 - Cele doua stații de compostare 
de la Mofleni și Calafat realizate 
prin proiectul SMID au 
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Denumire investiție Valoarea 
investiție (euro) 

An 
implementare 

Observații 

capacitatea suficientă pentru 
preluarea întregii cantități de 
biodeșeuri colectate separat 

Instalație tratare deșeuri municipale reziduale 

Instalație de 
tratare mecanică 
biologică cu 
instalație de 
digestie anaerobă 
pentru treapta 
biologică 

34.430.000 2025 Investiție necesară atingerii 
țintelor prevăzute în Pachetul 
Economiei circulare 

Eliminare    

Depozit nou 
județean 

12.750.000 2025 Investiție necesară având in 
vedere nerespectarea de către 
operatorul depozitului de la 
Mofleni SC ECO SUD a planului 
de evolutie a tarifului si a 
condițiilor din acordul semnat 
cu CJ Dolj si Primăria Mun. 
Craiova. 

Intangibile  

Proiectare, 
asistenta tehnica si 
management de 
proiect, 
supervizare, 
publicitate 

4.718.000   

TOTAL 53.278.000   

 
 
În perioada următoare de planificare, pentru asigurarea respectării 
prevederilor legale în sectorul deșeurilor este necesară realizarea unor 
investiții în valoare de 53.278.00 euro. Noile investiții se estimează a deveni 
operaționale în anul 2025. 

 
 

8.1.10 Costuri de operare  

Tabelul următor prezintă costurile de operare ale alternativei propuse, la nivelul 
anului 2025. 
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Tabel 8-6: Costuri de operare (mii euro) 

Indicator UM 2025 
B. COSTURI O&M     
B.1. Colectare si transport     
Colectare separata reciclabile     
cantităţi estimate tone       38.894  
costuri aferente mii euro         2.255  
Colectare separata biodegradabil     
cantităţi estimate tone       30.167  
costuri aferente mii euro 1111 
Colectare rezidual ( in amestec)*     
cantităţi estimate tone       81.762  
costuri aferente mii euro         2.522  
Total Colectare si transport mii euro         5.888  
B.2.Instalatii     
Transfer     
cantităţi estimate tone       41.799  
costuri aferente mii euro         1.263  

Sortare - deșeuri reciclabile colectate separat     
cantităţi estimate tone       38.894  
costuri aferente mii euro            975  
Compostare     
cantităţi estimate tone       22.166  
costuri aferente mii euro            786  
MBT cu DA     
cantităţi estimate tone     110.318  
costuri aferente mii euro         3.425  
Total Instalaţii mii euro         6.449  
B.3. Depozit     
Depozite     
cantităţi estimate tone       30.756  
costuri aferente mii euro            672  
Contribuția la economia circulara mii euro            520  
Total depozite mii euro         1.192  
B.4 RDF / SRF trimise la valorificare 
energetica     
cantităţi estimate tone       13.068  
costuri aferente mii euro            131  

Provizion operator (anuitate / depreciere active 
proprii si reinvestiri) - 10% din Total B mii euro         1.353  

Profit operator/operatori (10% din total O&M) mii euro         1.488  
B. TOTAL COSTURI O&M mii euro       16.501  
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Indicator UM 2025 
TOTAL COSTURI BRUTE mii euro       16.501  

   
Indicator UM 2025 
E. VENITURI     

E.1. Venituri din valorificare reciclabile, 
compost, energie rezultata     

cantitate reciclabile efectiv valorificata tone       44.488  
venituri aferente mii euro         1.023  
cantitate compost si digestat efectiv 
valorificata tone       12.291  
venituri aferente mii euro            154  

E.2. Venituri din valorificare biogaz/ energie      
energie electrica - cantitate MWh         7.929  
venituri aferente mii euro            317  
energie termica - cantitate MJ              -    
venituri aferente mii euro              -    
E.3. Venituri aferente cotei suportate de 
OIREP** mii euro         2.892  
E. TOTAL VENITURI mii euro         4.386  
TOTAL COSTURI NETE mii euro       12.115  

 
 
 

8.2 Amplasamente necesare pentru noile instalații 

 
Pentru realizarea măsurilor de investițiile determinate a fi necesare pentru județul 
Dolj este necesară identificarea unui amplasament pentru noua instalație TMB și 
pentru noul depozit zonal. 

Amplasamentul/amplasamentele pentru toate instalațiile noi vor fi selectate în 
conformitate cu prevederile legale naționale și europene și vor respecta criteriile 
prezentate în tabelul de mai jos. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate un set minim de criterii care trebuie respectate 
la alegerea şi evaluarea amplasamentelor unde se vor construi viitoarele instalaţii de 
gestionarea deşeurilor pentru a asigura protecţia mediului şi sănătăţii uman. 

 

Tabel 8-7: Criterii minime pentru alegerea amplasamentelor 
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Criteriu Cerințe minime a se respecta în alegerea 
amplasamentelor 

Digestoare, TMB Depozite 

Distanţa faţă de ariile 
naturale protejate 

Amplasamentele nu se vor situa în interiorul arilor naturale 
protejate 

Distanţa  până la 
așezările umane 

500 m 1.000 m 

Distanţa faţă de sursele 
de apă 

Amplasamentele nu se vor situa în zonele de protecţie a 
surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică 
din domeniul gospodării apelor 

Sensibilitatea la 
schimbări climatice 

Amplasamentele nu se vor situa în zone expuse la inundații, 
alunecări de teren, eroziuni 

Distanţa faţă de zone de 
protecţie a patrimoniului 
cultural național și 
universal 

Amplasamentele nu se vor situa în imediata vecinătate a 
zonelor de protecție a patrimoniu cultural național și universal 

Impact transfrontalier Viitoarele instalaţii de deşeuri nu vor fi amplasate în zone cu 
potențial impact transfrontalier 

Sursa: PNGD 
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9 VERIFICAREA SUSTENABILITĂȚII  

Verificarea sustenabilității (viabilității) alternativei propuse constă în verificarea 
capacității taxei/tarifului maxim suportabil de a acoperi costul mediu unitar pe județ 
aferent alternativei alese. Se urmărește ca cel puțin costurile de operare și întreținere 
pentru activitățile de colectare și transport și tratare să fie acoperite din taxa/tariful 
maxim suportabil plătit de către utilizatorii sistemului. 

La verificarea sustenabilității au fost avute în vedere obligațiile  organizațiilor de 
transfer de responsabilitate de a acoperi costurile nete pentru gestionarea deșeurilor 
municipale de ambalaje, în baza prevederilor Legii 31/2019 de modificare si aprobare 
a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și deşeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

În verificarea sustenabilității alternativei propuse au fost parcurse următoarele etape: 

• estimarea capacității de plată a populației și a tarifului maxim suportabil; 

• compararea costului mediu unitar pe județ (EURO/tonă) cu taxa/tariful maxim 
suportabil plătit de către utilizatorii sistemului. 

 
9.1 Estimarea capacității de plată a populației 

În secțiunea 5.1.3 a fost prezentată proiecția venitului disponibil pe gospodărie 
pentru decila 1, în lei/lună, în termeni reali, pentru perioada 2018 – 2040, la nivelul 
județului Dolj. 

A fost  calculată  valoarea maximă suportabilă a facturii pentru salubrizare. Valoarea 
acesteia a fost considerată ca fiind de 1,8% din venitul disponibil pe familia din decila 
1, conform Metodologiei de elaborare PJGD. Din această valoare s-a eliminat TVA. 

Pe baza acesteia, a numărului de persoane din gospodăria din decila 1(cu veniturile 
cele mai scăzute) și a indicatorului de generare (a fost considerat indicatorul pentru 
mediul rural) s-a calculat tariful maxim suportabil în euro/tonă. 

Tabelul următor prezintă calculul tarifului maxim suportabil, în euro/tona realizat 
după metodologia descrisă mai sus, pentru perioada 2019 – 2025. Tariful maxim 
suportabil pe întreaga perioada de planificare ( până în anul 2040) este prezentat în  
Anexa 14.4. 

 
 
 



 

                     
 

Pa
gi

na
 2

30
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Tabel 9-1 Determinarea tarifului maxim suportabil pentru salubrizare, pentru populația  județului Dolj (euro/tonă) 

Indicator UM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Venit mediu 
disponibil pe 
gospodărie decila 1 

lei/gosp/ 
luna 

    
1.167,64  

    
1.172,87  

              
1.074,35  

              
1.126,55  

          
1.187,38  

    
1.251,50  

        
1.319,08  

Disponibil pentru 
salubrizare  

lei/luna/ 
gosp 

          
21,02  

          
21,11  

                    
19,34  

                    
20,28  

                
21,37  

          
22,53  

              
23,74  

Factura maxima, 
fără TVA 

lei/luna/ 
gosp 

          
17,66  

          
17,74  

                    
16,25  

                    
17,04  

                
17,96  

          
18,93  

              
19,95  

Factura maxima, 
fără TVA 

euro/luna/
gosp 

             
3,73  

             
3,75  

                      
3,44  

                      
3,60  

                   
3,80  

             
4,00  

                 
4,22  

Indicator generare, 
familie decila 1 kg/pers/zi              

0,40  
             
0,40  

                      
0,40  

                      
0,40  

                   
0,40  

             
0,40  

                 
0,40  

Număr persoane pe 
gospodărie decila 1 nr. 

             
3,35  

             
3,35  

                      
3,35  

                      
3,35  

                   
3,35  

             
3,35  

                 
3,35  

Cantitate lunara, 
gospodărie decila 1 

kg/gosp/ 
luna 

        
40,758  

        
40,758  

                 
40,758  

                 
40,758  

              
40,758  

        
40,758  

            
40,758  

Tarif maxim 
suportabil euro/tona 

          
91,61  

          
92,02  

                    
84,29  

                    
88,39  

                
93,16  

          
98,19  

            
103,49  
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9.2 Compararea costului mediu unitar pe județ cu taxa/tariful maxim 
suportabil plătit de către utilizatorii sistemului 

 
În analiza viabilității măsurilor propuse sunt analizate costurile întregului sistem 
(costurile de operare și întreținere care includ profitul operatorului și provizionul 
operator, anuitate reinvestiri, investiții noi) prin comparație cu veniturile din taxele/ 
tarifele pentru prestarea serviciului de salubrizare. 

Conform metodologiei PNGD, cerința minimă pentru ca proiectele să fie viabile este 
ca fluxurile veniturilor să permită acoperirea costurilor de operare și întreținere ale 
sistemului de gestionare a deșeurilor (OPEX). 

Tariful maxim suportabil pe tonă, la nivel de județ, calculat la subcapitolul 9.1, este 
considerat nivelul maxim la care pot fi crescute taxele/ tarifele serviciului. 

Prin urmare, verificarea viabilității alternativei propuse presupune următoarele 
etape: 

a) Verificarea măsurii în care tarifului maxim suportabil acoperă costurile 
totale de gestionare a întregului sistem de gestionare a deșeurilor.  

În acest caz, s-a calculat procentul în care tariful maxim suportabil acoperă costul 
mediu unitar pe județ. 

Costul mediu unitar pe județ (euro/tonă) este preluat din capitolele 7 și 8 și este 
format din suma următoarelor categorii de costuri: 

• Costuri O&M (euro/tonă), care includ profitul operatorului și provizionul 
operator (deprecierea investițiilor proprii ale operatorului);  

• Costurile cu anuitatea (deprecierea) activelor existente (euro/tonă); 

• Costurile estimate pentru investiții noi (euro/tonă);  

• Costuri financiare (euro/tonă). 

 

Așa cum s-a prezentat în secțiunea 8.7, costurile de operare brute sunt în valoare de 
16.601 mii euro, pentru o cantitate estimată a intra în sistem de 150.823 tone/an, 
ceea ce conduce la un cost mediu brut de 109,41 euro/tonă; ținând cont de veniturile 
din valorificare subproduse si de contribuția OIREP, costurile de operare totale nete 
sunt în valoare de 12,115 mii euro, corespunzător unui cost mediu net de 80,33 
euro/tonă. 

La aceste costuri se adaugă celelalte categorii, după cum urmează: 

• Costurile cu anuitatea (deprecierea ) activelor existente, preluate din valoarea 
activelor realizate prin POS; acestea se ridică la 620.665 euro/an, conducând 
la un cost unitar de 4,12 euro/tonă; 
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• Costurile estimate pentru investiții noi, în valoare totală de 53.278 mii euro, 
cu o anuitate de 3.329.875 euro/an, ceea ce conduce la un cost unitar de 
22,08 euro/tonă, pentru perioada de analiză; 

• Costurile financiare, considerate ca fiind aferente finanțării investiției propuse 
și reprezentând 3,31 euro/tonă. 

Tabelul următor prezintă costul mediu unitar pe județ, incluzând toate categoriile de 
costuri menționate mai sus. 

Tabel 9-2 Determinarea costului mediu unitar pe județ 

Element UM Alt 1 
Tarif maxim suportabil euro/tona                103,49  
Costuri operare brute euro/tona                109,41  
Costuri operare nete euro/tona                  80,33  
Anuitate investiție euro/tona                  22,08  

Anuitatea (deprecierea) activelor existente 
euro/tona 

                    4,12  
Costuri financiare euro/tona                     3,31  
Total costuri brute euro/tona                138,91  
Total costuri nete euro/tona                109,83  

 
Costul total brut este de 138,91 euro/tonă, în timp ce costul total net este de 109,83 
euro/tonă. 

După cum se poate observa, tariful maxim suportabil acoperă numai 74,50% din 
costul mediu unitar  brut pe județ, respectiv 94,23% din costul mediu unitar net pe 
județ. 

 

b) Verificarea capacității tarifului maxim suportabil de a acoperi costurilor 
de operare și întreținere (OPEX) a sistemului de gestionare a deșeurilor.  

În acest caz, s-a verificat dacă raportul dintre taxa/tariful maxim suportabil și costul 
mediu unitar de operare și întreținere (OPEX) pe județ este mai mare decât 100%. 
În caz contrar, se vor identifica măsuri/surse pentru acoperirea diferenței de cost. 

Costul mediu unitar de operare și întreținere unitar (euro/tonă) pe județ este calculat 
pe baza datelor așa cum s-a prezentat în subcapitolul 8.7 și  include profitul 
operatorului și provizionul operator (deprecierea investițiilor proprii ale operatorului) 
și este aferent anului în care se apreciază că toate capacitățile sunt operaționale 
100%, respectiv anul 2025. 

După cum se poate observa din tabelul anterior, tariful maxim suportabil acoperă 
94,60% din costul brut de operare și întreținere, dar peste 100% din costul net de 
operare și întreținere. Astfel, prin aplicarea măsurilor pentru asigurarea 
veniturilor din valorificarea subproduselor, dar și prin aplicarea corectă a 
prevederilor privind contribuția OIREP se asigură sustenabilitatea 
sistemului.  
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10 ANALIZA SENSITIVITĂȚII ȘI A RISCURILOR  

10.1 Analiza de sensitivitate 

 
Analiza de sensitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării 
unor variabile de intrare asupra sustenabilității alternativei alese. 

Scopul analizei de sensitivitate constă în: 

• identificarea variabilelor critice ale alternativei alese, adică acelor variabile 
care au cel mai mare impact asupra sustenabilității sale; 

• evaluarea generală a robusteții și eficienței alternativei alese; 
• identificarea măsurilor care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor. 

Prima etapă constă în identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o 
influență relevantă asupra viabilității alternativei alese. 

Cele mai susceptibile variabile de a avea influență asupra viabilității alternativei alese 
sunt: 

• costurile de investiții; 
• costurile de operare și întreținere; 
• veniturile din taxe/tarife. 

Următoarea etapă constă în formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de 
intrare de la valorile probabile. Totodată, se reverifică sustenabilitatea alternativei 
alese în  ipoteza realizării abaterilor estimate. 

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerată ipoteza unei abateri rezonabile 
de la valoarea medie, după cum urmează:  

a) costurile de investiție pot înregistra majorări ca urmare a apariției lucrărilor 
neprevăzute (ex.: erori de proiectare, adaptare la teren, etc) sau a modificării 
prețurilor de achiziție lucrări și/sau echipamente sau a creșterilor salariale în 
ramura construcții. O creștere cu 10% a costurilor de investiție estimate 
conduce la o creștere a costului  mediu unitar cu cca 2%, programul de măsuri 
propus păstrându-și așadar viabilitatea.  
 
b) costurile de operare și întreținere pot înregistra majorări ca urmare a creșterii 
prețurilor pe piața combustibililor, piață sensibilă la schimbări politice,  a 
salariilor, dar și a scăderii prețurilor pe piață pentru deșeurile reciclabile și 
implicit a veniturilor din valorificare cu care se ajustează valoarea OPEX. O 
creștere de 20% a totalului costurilor brute de operare și întreținere nu ar pune 
în pericol sustenabilitatea sistemului, dacă nu se asigură și o creștere 
corespunzătoare a tarifelor, fapt ce e puțin probabil să se întâmple. În acest caz 
costul mediu unitar de operare și întreținere ar crește cu 2,35%.  Programul de 
măsuri propus este suficient de robust și nu devine neviabil nici ca urmare a 
unei diminuări cu 50% a veniturilor din valorificarea reciclabilelor. În acest caz, 
costul unitar mediu de operare și întreținere ar crește cu cca 1,8%.  
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c) veniturile din taxe/tarife pot scădea ca urmare a faptului că ritmul de creștere 
a tarifelor de salubrizare nu coincide cu ritmul estimat (factori decizionali) sau 
ca urmare a unui nivel de colectare a deșeurilor mai scăzut decât cel preconizat 
în simulări. O scădere a veniturilor din tarife/ taxe cu 10% nu va afecta 
viabilitatea măsurilor propuse, programul păstrându-și robustețea. 

 
 

10.2 Analiza de risc 

 
Analiza calitativă a riscului a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea 
ca urmare a implementării proiectului, în special pentru durabilitatea financiară a 
proiectului atât pe termen scurt cât și pe termen  lung și pentru a identifica măsurile 
posibile de atenuare sau prevenire a riscului. 

O probabilitate (P) de apariție este atribuită fiecărui efect advers. Mai jos este 
prezentată clasificarea probabilității recomandată în “Ghidulul pentru analiza 
cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de 
coeziune 2014-2020”: 

• A: Improbabil (0–10 % probabilitate) 

• B: Puțin probabil (10–33 % probabilitate) 

• C: Neutru (33–66 % probabilitate) 

• D: Probabil (66–90 % probabilitate) 

• E: Foarte probabil (90–100 % probabilitate) 

Fiecărui efect i-a fost acordat un grad de severitate (S) a impactului de la I (fără 
efect) la VI (catastrofal), bazat pe costuri și pe pierderea bunăstării sociale generate 
de proiect. Aceasta numerotare permite clasificarea riscului asociat cu probabilitatea 
de apariție. Mai jos este prezentată clasificarea recomandată în “Ghidul pentru analiza 
cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de 
coeziune 2014-2020” 

 

Tabel 10-1: Clasificarea gradului de risc în funcție de impact 

Grad Explicație 

I Fără efecte relevate asupra bunăstării sociale, chiar fără măsuri de remediere 

II Pierderi nesemnificative pentru bunăstarea socială generată de proiect, 
afectare minima a efectelor proiectului pe termen lung 

Cu toate acestea, sunt necesare acțiuni corective sau de remediere  

III Pierderi moderate pentru bunăstarea socială generată de proiect, în special 
pierderi financiare chiar pe termen lung.  

Măsurile de remediere pot corecta situația 
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Grad Explicație 

IV Pierderi critice- semnificative -  pentru bunăstarea socială generată de 
proiect, apariția riscului determină pierderea unor funcții principale ale 
proiectului.  

Măsurile de remediere, chiar la scară mare, nu sunt suficiente pentru a se 
evita pierderi mari. 

V Catastrofal - Eșec al proiectului ce poate determina pierderi grave sau chiar 
pierderea totală a funcțiilor proiectului. Efectele pe termen mediu și lung ale 
proiectului nu se materializează. 

Sursa: ”Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare 
economică pentru politica de coeziune 2014-2020” 

 

Nivelul de risc este  combinația  Probabilității și Impactului (P*S). 

 

Tabel 10-2: - Nivelurile de risc considerând impactul și probabilitatea 

Impact/ 

Probabilitate I II III IV V 

A Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderat 

B Scăzut Scăzut Moderat Moderat Mare 

C Scăzut Moderat Moderat Mare Mare 

D Scăzut Moderat Mare Foarte mare Foarte mare 

E Moderat Mare Foarte mare Foarte mare Foarte mare 

 

 

Riscurile individuale identificate sunt analizate în matricea următoare: 
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Tabel 10-3 Matricea riscurilor identificate 

 
Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

RISCURI LEGATE DE CERERE 

1 

Producerea 
de deșeuri 
este mai 
mică decât 
estimările 

Cantitat
ea de 

deșeuri; 
Venituri

; 
Costuri 

Populație 
beneficiară 
mai redusă, 
generare mai 
redusă din 
partea 
populației 

Venituri mai 
mici ce pot 
duce la 
probleme de 
sustenabilita
te a 
sistemului. 

Mare 

 Venituri 
mai mici ce 
scad 
capacitatea 
de a 
acoperi 
costurile de 
operare, 
plata 
serviciului 
datoriei si 
de a face 
viitoare 
investiţii in 
infrastructu
ra 

B III 
Mod
erat 

Instituirea 
unui sistem 
de 
determinare 
și urmărire a 
populației 
beneficiare; 
Creșteri 
adiționale  
ale taxelor 
pentru a 
acoperi 
diferența in 
venituri  

Scăzut 
ADI  si 
UAT 

membre 

2 

Compoziția 
deșeurilor 
este diferită 
de cea 
estimată 

Compoz
iția 

deșeuril
or 

Populația nu 
sprijină 
colectarea 
selectivă 

Venituri mai 
mici ce pot 

duce la 
probleme de 

Mare 

 Venituri 
mai mici ce 
scad 
capacitatea 
de a 

C III 
Mod
erat 

Campanii de 
conștientizar
e pentru a 
convinge 
potențialii 

Scăzut 
ADI  si 
UAT 

membre 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

sau 
prezintă 
variații 
neașteptat 
de mari 

Venituri
, 

Costuri 

sustenabilita
te; 

Costuri mai 
ridicate 

acoperi 
costurile de 
operare, 
plata 
serviciului 
datoriei si 
de a face 
viitoare 
investiţii in 
infrastructu
ra 

consumatori 
sa respecte 
colectarea 
selectivă.  
Obligarea 
operatorului 
de colectare 
și transport 
la efectuarea 
periodică a 
studiilor de 
compoziție. 
Creșteri 
tarifare 
adiționale 
pentru a 
acoperi 
diferența in 
venituri  

3 

Control 
insuficient 
al fluxului 
de 
deșeuri/livr
are 

Cantitat
ea de 

deșeuri 
reciclabi

le; 
Venituri 

Existența 
colectorilor 
informali care 
extrag 
deşeurile 
reciclabile din 

Venituri mai 
mici ce pot 

duce la 
probleme de 
sustenabilita

Mare 

Venituri 
mai mici ce 
scad 
capacitatea 
de a 
acoperi 

D II 
Mod
erat 

Măsuri de 
control astfel 
încât să nu 
poată exista 
contracte 
între 

Scăzut 
ADI  si 
UAT 

membre 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

insuficientă 
de deșeuri 

recipiente de 
colectare 
separată 

te a 
sistemului. 

costurile de 
operare, 
plata 
serviciului 
datoriei si 
de a face 
viitoare 
investiţii in 
infrastructu
ra 

asociațiile de 
locatari și 
acești 
operatori 
informali, iar 
relațiile 
acestora cu 
agenții 
economici să 
fie cât mai 
limitate (la 
emiterea 
autorizațiilor 
de 
funcționare) 

RISCURI LEGATE DE PROIECTARE 

4 

Studii si 
investigații 
ne-
adecvate / 
insuficiente  

Costuri 
de 

investiți
e 

Estimări 
neadecvate 
ale costurilor 
de proiectare 

Întârzieri in 
începerea 
lucrărilor;  
Costuri cu 
investițiile 
mai mari 
decât era de 
așteptat 
 

Mică 

Întârzieri în 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 

B III 
Mod
erat 

Se vor 
realiza 
investigații 
detaliate în 
cadrul 
studiului de 
fezabilitate. 
Se vor 
completa 

Scăzut 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ)  
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

anumite 
părți a 
finanțării; 
Costuri 
(sociale) 
mai mari în 
prima fază 
a 
proiectului 

avizele 
obținute de 
la toți 
deținătorii 
de utilități 
Se pot face 
investigații 
și prognoze 
suplimentare 
la cele uzual 
considerate 
in SF. 

5 

Alegerea 
unei 
tehnologii 
nepotrivite 

Costuri 
de 

investiți
e 

Costuri 
de 

operare 

 

Întârzieri in 
începerea 
lucrărilor; 
Costuri de 
proiectare 
mai mari 
decât s-a 
estimat; 
Costuri de 
operare mai 
mari decât 
s-a estimat 

Medi
e 

Costuri 
(sociale) 
mai mari în 
prima fază 
a 
proiectului; 
Costuri de 
operare 
mai mari 
decât a fost 
estimat, 
reducerea 
fluxului de 

A IV 
Scăz
ut 

Instalațiile 
ce presupun 
tehnologii 
specifice 
(MBT cu DA) 
vor fi incluse 
intr-un 
contract de 
tip 
proiectare – 
execuție – 
operare 

Scăzut 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

numerar al 
operatorulu
i 

6 
Depășirea 
costului 
proiectului 

Costuri 
de 

investiți
e 

Estimări 
neadecvate 
ale costului de 
proiectare 

Costuri cu 
investițiile 
mai mari 
decât era 
așteptat 
 

Mică 

Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării; 
Costuri 
(sociale) 
mai mari în 
prima fază 
a 
proiectului 
 

C III 
Mod
erat 

Utilizarea 
contractelor 
de tip 
proiectare și 
execuție  
sau 
proiectare, 
execuție și 
operare, cu 
utilizarea 
unor sume 
globale 
Finanțarea 
depășirilor 
din bugetul 
propriu al CJ 
și UAT-urilor 
beneficiare 
 
 

Scăzut 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 

RISCURI LEGATE DE ACHIZIȚIA DE TERENURI 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

7 

Întârzieri 
procedurale
; 
 

Costuri 
de 

investiți
e 

Durata de 
pregătire a 
proiectului 
prea scurtă;  
Estimări 
neadecvate 
ale costurilor 
pregătirii 
proiectului 

Întârzieri  în 
începerea 
lucrărilor;  
Costuri de 
investiție 
mai mari 
decât era 
așteptat 

Mică 

Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării; 
Costuri 
(sociale) 
mai mari în 
prima fază 
a 
proiectului 

A I 
Scăz
ut 

Aceste 
aspecte vor 
fi rezolvate 
la momentul 
aprobării 
Aplicației de 
finanțare 

Scăzut 
CJ , UAT-
uri  

8 
Prețul mai 
mare decât 
s-a estimat 

Costuri 
de 

investiți
e 

Estimări 
neadecvate 
ale costurilor 
pregătirii 
proiectului 

Întârzieri  în 
începerea 
lucrărilor; 
Costuri de 
investiție 
mai mari 

Mică 

Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 

A I 
Scăz
ut 

Aceste 
aspecte vor 
fi rezolvate 
la momentul 
aprobării 
Aplicației de 
finanțare 

Scăzut 
CJ, UAT-
uri 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

decât era 
așteptat 

pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării; 
Costuri 
(sociale) 
mai mari în 
prima fază 
a 
proiectului 

CJ si UAT 
beneficiare 
vor acoperi 
diferențele 
din bugetul 
propriu 

RISCURI ADMINISTRATIVE ȘI REFERITOARE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE 

9 

Întârzieri in 
procesul de 
atribuire 
(Întârzieri 
procedurale
) 

N/A 

Contestațiile 
companiilor 
potențial 
ofertante 
referitoare la 
documentația 
de atribuire, 
sau a 
companiilor 
declarate 
necâștigătoar
e 

Întârzieri in 
începerea 
lucrărilor 

Mică 

Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării. 

D III Mare 

Vor fi  luate 
in 
considerare 
rezerve de 
timp in 
stabilirea 
graficului 
pentru 
procedurile 
de atribuire. 
UIP din 
cadrul CJ a 
căpătat 

Moderat 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

Întârzieri în 
stabilirea 
unui flux de 
numerar 
pozitiv, 
inclusiv 
materializar
ea 
beneficiilor 

experiență 
din 
procedurile 
de atribuire 
pentru 
lucrări 
lansate in 
trecut în 
cadrul POS 
Mediu și a 
altor 
proiecte.  
In timpul 
procedurilor 
de atribuire, 
consultantul 
de AT va 
oferi sprijin 
echipei UIP  

10 

Nu se 
primește 
nici o ofertă 
(Întârzieri 
procedurale
) 

N/A 

Companiile de 
construcţii de 
pe piaţa nu au 
suficienta 
capacitate; 

Întârzieri in 
începerea 
lucrărilor 

Mica 

Fără impact 
direct 
asupra 
fluxului 
financiar 
promotorul

B II 
Scăz
ut 

Estimările de 
costuri 
pentru 
componentel
e proiectului 
vor fi  

Scăzut 

Autoritate
a 
contracta
ntă (ADI, 
CJ) 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

Companiile de 
pe piață nu au 
experiență în 
tipul de 
instalații din 
cadrul 
proiectului 
 

ui (CJ Dolj). 
Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării 
din cauza 
neangajării 

stabilite 
având in 
vedere 
situaţia 
curenta a 
pieței.  
Comunicare 
adecvata si 
o procedura 
de atribuire 
gândite in 
așa fel încât 
sa atragă 
posibili 
ofertanți 
internațional
i.  
Strategia de 
achiziții 
elaborata 
astfel încât 
contractele 
sa fie 
atractive 



 

                     
 

Pa
gi

na
 2

45
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

11 

Întârzieri in 
obţinerea 
avizelor si a 
autorizațiilo
r de 
construire 

N/A 

Implicare 
politica la 
nivel local 
scăzută; 
Gestionare 
necorespunză
toare a 
procedurilor 
de acordare a 
avizelor și a 
autorizației de 
construire 

Întârzieri in 
începerea 
lucrărilor 

Mica 

Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 
probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării. 
Întârzieri in 
stabilirea 
unui flux 
financiar 
pozitiv, 
inclusiv in 
materializar
ea 
beneficiilor 

A II 
Scăz
ut 

Monitorizare 
atenta; 
Sprijin din 
partea UAT-
urilor 
implicate; 
Sprijin din 
partea AT in 
întocmirea 
documentații
lor necesare 

Scăzut 

CJ, ADI, 
celelalte 

UAT 
implicate 

12 

Întârzieri în 
aprobarea 
utilităților 
publice 

N/A 

Documentație 
incompletă, 
implicare 
politică a nivel 

Întârzieri in 
începerea 
lucrărilor 

Mică 

Întârzieri in 
absorbția 
fondurilor, 
cu 

A II 
Scăz
ut 

Demersurile 
pentru 
obiectivele 
ce vor fi 

Scăzut CJ, ADI 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

(apă&canal, 
energie 
electrică) 

local scăzută, 
gestionarea 
deficitară a 
procedurii 
privind 
procesul de 
acordare a 
permiselor 
pentru utilități 

probleme 
potențiale 
legate de 
pierderea 
unei 
anumite 
părți a 
finanţării. 
Întârzieri in 
stabilirea 
unui flux 
financiar 
pozitiv, 
inclusiv in 
materializar
ea 
beneficiilor 

realizate vor 
începe cât 
mai 
timpuriu. 
Este 
recomandat
ă o 
monitorizare 
atentă a 
procesului și 
un sprijin 
mai mare 
din partea 
UAT 
implicate 

RISCURI LEGATE DE CONSTRUCȚIE 

13 
Întârzieri in 
construcţii 

Costuri 
de 
investiți
e 

Capacitate 
scăzută a 
contractorului  

Întârzieri in 
conformarea 
cu 
directivele 
UE 

Medi
e 

Întârzieri in 
stabilirea 
unui flux 
financiar 
pozitiv, 
inclusiv in 
materializar

C III 
Mod
erat 

Planificare 
cu rezerve 
de timp. 
Contracte cu 
clauze 
asiguratoare
. 

Moderat 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 
împreună 

cu AT 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

ea  
beneficiilor; 
Posibila 
pierdere a 
unei părți a 
fondurilor 

Numirea 
unui 
manager de 
proiect 
pentru 
fiecare 
contract de 
lucrări din 
cadrul UIP, 
care sa 
monitorizeze 
atent 
activitatea 
constructoril
or, pentru a 
evita 
intarzierile 

superviza
re 

14 

Antreprenor
ul / 
contractant
ul nu are 
resurse / 
falimenteaz
a 

Costul 
de 

investiți
e 

Diferite cauze 
legate de 
antreprenor/ 
furnizor 
Lipsa de 
resurse 
Insolvența 

Reluarea 
procedurilor 
de achizitie, 
intarzieri in 
realizarea 
investitiilor 

Mică 

Intarzieri in 
stabilirea 
unui flux 
financiar 
pozitiv, 
inclusiv in 
materializar

B II 
Scăz
ut 

Includerea, 
in 
documentati
a de 
achizitie si in 
contract, a 
unor clauze 
asiguratorii, 

Scăzut 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 
împreună 

cu AT 
Implemen 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

ea  
beneficiilor; 
 

inclusiv 
garantii 
materiale 

tare & 
Superviza

re 

15 
Depășirea 
costurilor 
proiectului  

Costuri 
de 
investiți
e 

Estimare 
gresita a 
costurilor 
proiectului , 
Modificări în 
piața 
materialelor 
de 
connstrucții 
sau în 
legislația 
privind forța 
de muncă 
(creșterile 
salariale) 
 

Costuri de 
investiție 
mai mari 
decat cele 
prognozate; 
costuri ne-
eligibile 
suplimentar
e cevor fi 
suportate de 
beneficiar. 

Mica 

Impact 
asupra 
fluxului de 
numerar al 
proiectului; 
intarzieri in 
absorbtia 
fondurilor; 
posibila 
pierdere a 
unei parti a 
fondurilor. 

B II 
Scăz
ut 

Introducerea 
sub-
capitolului 
Diverse si 
neprevazute 
in Bugetul 
proiectului. 
Revizuirea 
proiectului;  
Costurile 
proiectului fi  
estimate pe 
baza 
conditiilor 
actuale ale 
pietei și 
bugetele 
contractelor 
vor fi  
acoperitoare
; 

Scăzut CJ  



 

                     
 

Pa
gi

na
 2

49
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

Asigurarea 
ca CJ are 
capacitate 
suficientă să 
acopere 
aceste 
costuri 
suplimentare 

16 

Indisponibili
tate (totală 
sau 
parțiala) a 
surselor de 
finanțare  

Resurse 
financia
re 
pentru 
investiți
e 

Lipsa 
temporara de 
resurse la 
Autoritatea de 
Management 

Imposibilitat
ea de a plăti 
contractorii 

Mică 

Încetinirea 
și blocarea 
plăților 
Costuri 
suplimentar
e cu 
penalitati 
de 
intarziere 

C III 
Mod
erat 

Contractarea 
unei linii de 
credit 
Prevederea 
de resurse 
financiare în 
bugetul CJ  

Moderat CJ  

RISCURI OPERAȚIONALE 

17 

Compoziția 
deșeurilor 
este diferită 
de cea 
estimată 
sau 
prezintă 

Costuri 
de 
operare, 
Venituri 
din 
valorific
are 

Informațiile 
oficiale 
utilizate la 
pregătirea 
proiectului nu 
corespund cu 
realitatea 

Utilizarea 
neeficientă a 
instalațiilor, 
ceea ce 
atrage 
costuri de 

Mare 

Fluxurile de 
numerar 
ale 
operatorilor 
ar putea să 
devină 
negative 

C III 
Mod
erat 

Operatorul 
are obligația 
efectuării 
periodice a 
studiilor 
privind 

Moderat ADI  
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

variații 
neașteptat 
de mari 

produse 
secunda
re  

operare mai 
mari 

compoziția 
deșeurilor 
Dacă este 
necesar 
poate 
solicita 
modificarea 
tarifelor 

18 

Costuri de 
întreținere 
si reparatii 
mai mari 
decat cele 
estimate, 
defectiuni 
tehnice mai 
frecvente 

Costuri 
de 

operare 
si 

întreține
re 

Erori de 
estimare; 
Calitatea 
proasta a 
lucrarilor / 
echipamentel
or 
achizitionate; 
Furnizarea 
necorespunza
toare a 
pieselor de 
schimb 

Defectiuni 
tehnice, 
Costuri mai 
mari pentru 
furnizarea 
seerviciului 

Mare 

Costurile de 
operare si 
întreținere 
cresc, astfel 
incat 
efectele 
pozitive ale 
implementa
rii 
proiectului 
asupra 
fluxului de 
numerar 
scad sau 
dispar, 
creand 
greutati in 

B III 
Mod
erat 

Costurile de 
operare și 
întreținere  
vor fi  
calculate pe 
baza celor 
mai bune 
practici 
internațional
e în domeniu 
; 
Includerea 
unor clauze 
in 
contractele 
de lucrari, 
respectiv de 

Scăzut 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

rambursare
a creditelor 
și în 
sustenabilit
atea 
proiectului 

proiectare si 
lucrari, ca si 
in 
contractele 
de furnizare, 
care sa 
prevada 
obligatiile 
antreprenor
ului 
privitoare la 
garantii, 
furnizarea 
pieselor de 
schimb, 
polite de 
asigurare 
etc. 

19 

Rezultatele 
nu 
îndeplinesc 
obiectivele 
de calitate 
 

Beneficii
le 

proiectu
lui 

Calitatea 
inadecvată a 
proiectării și 
execuției  

Parametrii 
necorepunză
tori, operare 
inadecvată, 
neatingerea 
țintelor 

Mare 

Reducerea 
beneficiilor 
proiectului 
poate cauza 
obligația 
rambursării 
totale sau a 

B III 
Mod
erat 

Includerea 
unor clauze 
în contractul 
proiectare-
execuție-
operare și în 
contractele 

Scăzut 

Autoritate
a 

contracta
ntă (ADI, 

CJ) 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

unei părți 
din 
finanțarea 
nerambursa
bilă 

de delegare 
care să 
prevadă 
obligațiile 
operatorului 
economic cu 
privire la 
îndeplinirea 
indicatorilor 
de 
performanță
, la garanții 
și la 
penalități 
plătite 
pentru 
nerespectare 

20 

Neîndeplinir
ea 
prevederilor 
pachetului 
economiei 
circulare 

Beneficii
le 

proiectu
lui 

Operatorii 
existenți care 
prestează 
servicii de 
salubrizare în 
cadrul SMID 
nu vor 
implementa 

Parametrii 
necorepunză
tori, operare 
inadecvată, 
neatingerea 
țintelor 

Mare 

Reducerea 
beneficiilor 
proiectului 
poate cauza 
obligația 
rambursării 
totale sau a 
unei părți 

B III 
Mod
erat 

Înca din faza 
de pregătire 
a 
proiectului, 
contractele 
de 
salubrizare 
cu operatorii 

Scăzut 

Primăria 
Mun. 

Craiova, 
ADI  



 

                     
 

Pa
gi

na
 2

53
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

măsurile 
recomandate 
Viitorii 
operatori de 
salubrizare, 
delegați de 
ADI nu vor 
implementa 
măsurile 
recomandate 

din 
finanțarea 
nerambursa
bilă 

existenți se 
vor modifica 
în sensul 
introducerii 
tuturor 
activităților 
de care este 
responsabil 
operatorul 
respectiv 
pentru 
asigurea 
îndeplinirii 
obiectivelor 
proiectului. 
De 
asemenea, 
în contract 
se vor 
introduce 
indicatori de 
performanță 
și penalități. 
În 
prevederile 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

contractului 
de delegare 
pentru 
viitorii 
operatori se 
vor 
introduce 
indicatori de 
performanță 
și penalități. 

21 

Nu se 
respectă 
limitele 
emisiilor 
produse de 
instalații 

Beneficii
le 

proiectu
lui 

Calitatea 
inadecvată a 
proiectării și 
execuției 

Parametrii 
necorepunză
tori, operare 
inadecvată, 
neatingerea 
țintelor 

Mare 

Reducerea 
beneficiilor 
proiectului 
poate cauza 
obligația 
rambursării 
totale sau a 
unei părți 
din 
finanțarea 
nerambursa
bilă 

B III 
Mod
erat 

Includerea 
uor clauze în 
contractul 
proiectare-
execuție-
operare și în 
contractul 
de delegare 
a operării 
celorlalte 
instalații 
care să 
prevadă 
obligațiile 
operatorului 

Scăzut 

Autoritate
a 
contracta
ntă (ADI, 
CJ) 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

economic cu 
privire la 
limitele 
emisiilor și 
la penalități 
plătite 
pentru 
nerespectare 

RISCURI FINANCIARE 

22 

Nivelul 
taxei crește 
mai încet 
decât s-a 
estimat 

Taxa, 
venituri 

din 
operare 

Implicare 
politica la 
nivel local 
scazuta in 
ceea ce 
priveste 
implementare
a Planului de 
evoluție a 
taxelor 

Venituri mai 
mici ce pot 
duce la 
probleme de 
sustenabilita
te 

Medi
u 

Venituri 
mai mici ce 
scad 
capacitatea 
de a 
acoperi 
costurile de 
operare, 
plata 
serviciului 
datoriei si 
de a faca 
viitoare 
investitii in 
infrastructu
ra 

D IV 

Foar
te 

ridic
at 

Planul de 
evoluție a 
taxelor va fi 
comunicat si 
discutat cu 
factorii de 
decizie 
politica in 
faza de 
aprobare a 
proiectului.  
Planul de 
evoluție a 
taxelor in 
Documentul 
de pozitie 

Moderat 
ADI  

UAT-urile 
membre 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

(Documentul  
cadru de 
implementar
e) și în 
acordurile 
dintre UAT-
urile 
memebre 
ADI. 

23 
Colectarea 
slaba a 
veniturilor 

Venituri 
din 

operare 

Modalitati de  
incasare 
greoaie 

Venituri mici 
ce pot duce 
la  probleme 
de 
sustenabilita
te 

Medi
u 

Venituri 
mai mici ce 
scad 
capacitatea 
de a 
acoperi 
costurile de 
operare, 
plata 
serviciului 
datoriei si 
de a faca 
viitoare 
investitii in 
infrastructu
ra 

C III 
Mod
erat 

Implementar
ea unor 
metode 
moderne de 
colectare a 
veniturilor;  
Imbunatatir
ea 
comunicarii 
cu populația 
și utilizatorii 
non-casnici; 
 UAT-urile 
vor trebui sa 
își prevadă 
în bugetele 

Scăzut 
ADI 

UAT-urile 
membre 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

anuale  
proprii sume 
pentru a 
acoperii 
costurile cu 
serviciul, in 
conformitate 
cu 
prevederile 
OUG 
114/2018 

24 

Tarif mai 
mare decât 
poate fi 
acoperit din 
taxele de 
salubrizare 

Costuri 
operare 

Populație 
beneficiară 
mai puțină, 
modificări ale 
pieței 
carburanților 
sau în 
politicile 
salariale care 
dau dreptul 
operatorilor la 
majorare de 
tarif 

Veniturile 
din taxe nu 
pot acoperii 
costurile, 
ceea ce 
duce la 

probleme de 
sustenabilita

te 

Medi
u 

Fluxul de 
numerar 
poate 
deveni 
negativ, 
veniturile 
din taxe 
neputând 
acoperi 
costurile / 
facturile 
operatorilor 

C III 
Mod
erat 

Prevederea 
modalităților 
de 
modificare a 
atxelor 
pentru a 
acopri 
tarifele; 
prevederea 
în bugetele 
UAT a 
sumelor 
necesare 

Moderat 
ADI 

UAT-urile 
membre 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

25 

Neangajare
a / 
Retragerea 
fondurilor 
UE pentru 
investiii  

N/A 
Intarzieri in 
implementare 

Resurse 
financiare 
mai scazute 
pentru 
finantarea 
investitiilor 

Mica 

Impact 
semnificativ
, intrucat 
investitia 
trebuie 
finantata de 
CJ 
împreună 
cu  celelalte 
autorități 
publice 
locale din 
județ 

A III 
Scăz
ut 

Numirea 
unui 
manager de 
proiect 
pentru 
fiecare 
contract de 
lucrari din 
cadrul UIP, 
care sa 
monitorizeze 
atent 
activitatea 
constructoril
or, pentru a 
evita 
intarzierile 

Scăzut CJ  

RISCURI DE REGLEMENTARE 

26 

Modificări în 
cerințele de 
mediu și ale 
instrumente
lor 
economice 
și de 

Costuri 
de 

operare 
si 

întreține
re 
 

Decizi politice 
/  de 
reglementare 
la nivel 
national sau 
local 

Resurse 
financiare 
mai scazute 
ce pot 
afecta 
sustenabilita

Mare 
Nu poate fi 

apreciat 
A V 

Mod
erat 

Solicitarea 
unor acte 
aditionale 
corespunzat
oare la 
Contractul 
de finantare 

Scăzut ADI  
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

reglementa
re  

tea 
sistemului 

si la 
Documentul 
de pozitie; 
introducerea 
acestor 
riscuri în 
contractele 
de delegare 

27 

Elemente 
neprevazut
e  de 
natura 
politica sau 
de 
reglementa
re afectand 
taxa 

Taxa 
instituit
ă, 
Venituri 
operațio 
nale 

Neimplement
area sau 
neconsiderare
a Planului de 
evoluție a 
tarifului /  
taxei 

Reducerea 
veniturilor 
din taxa 

Mare 

Reducerea 
fluxului de 
numerar 
din 
exploatare 

A I 
Scăz
ut 

Planul de 
evoluție a 
tarifului / 
taxei 
aprobat de 
către toate 
UAT 
membre ADI  
și anexat la 
Documentul 
de poziție 
(Documentul 
ccadru de 
implementar
e) 
Orice 
modificare în 

Scăzat ADI  
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

acest 
document 
este 
aprobată și 
asumată de 
toate UAT 
membre ADI  

RISCURI SOCIALE 

28 
Opozitie 
publica 

N/A 

Strategie de 
comunicare 
inadecvata/ 
Interferente 
politice/ 
Subestimare 

Intarzieri in 
implementar
ea 
investitiilor; 
Probleme în 
operarea 
investițiilor 

Medi
u 

Fara impact 
direct 
asupra 
fluxurilor 
financiare  

A II 
Scăz
ut 

Activitati si 
campanii de 
constientizar
e pentru 
cresterea 
nivelului 
social de 
acceptare 
Impunerea 
în 
contractele 
operatorilor 
a acestor 
activități 

Scăzut CJ , ADI  

RISCURI DE MEDIU SI SCHIMBĂRI CLIMATICE 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

29 
Riscuri de 
mediu 

Costuri 
de 

exploat
are 

Neimplement
area 
corespunzăto
are a 
proiectului de 
investiții 

Creșterea 
costurilor de 
operare și 
întreținere 

Medi
u & 

mare 

Reducerea 
fluxului de 
numerar 
din 
exploatare 

A II 
Scăz
ut 

Costul 
măsurilor 
luate pentru 
a reduce  și 
/ sau a 
compensa 
efectele 
negative 
asupra 
mediului 
sunt incluse 
în costurile 
totale de 
investiție 

Scăzut CJ , ADI 

30 

Riscuri 
privind 
schimbările 
climatice 
(nivel de 
risc ridicat 
la inundații 
pentru 
instalațiile 
propuse a 
se construi 

Costuri 
de 

exploat
are 

Neimplement
area 
corespunzăto
are a 
proiectului de 
investiții 

Creșterea 
costurilor de 
operare și 
întreținere 

Medi
u & 

mare 

Reducerea 
fluxului de 
numerar 
din 
exploatare 

B III 
Mod
erat 

Vor fi 
propuse și 
integrate 
măsuri de 
adaptare în 
ceea ce 
privește 
riscul la 
disponibilitat
ea apei, 
inundații, 

Scăzut CJ, ADI 
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Nr
. 

cr
t. 

Riscul – 
Efecte 

adverse 

Variabi
la 

cheie 
afectat

a 

Cauze Efect 
Dura

ta 

Efectul 
asupra 

fluxului de 
numerar 

Proba
bili 
tate 
(P) 

Imp
act 
(S) 

Nive
lul 
de 
risc 
(=P
*S) 

Masuri de 
prevenire 

si sau/ 
atenuare a 
efectului 

Risc 
rezidu

al 
după 

aplicar
ea 

masuri
lor  

Respons
abil  

prin proiect, 
nivel de risc 
moderat la 
disponibilita
tea apei 
pentru 
instalația 
MBT cu AD) 

incendii și 
cutremure 
iar costurile 
aferente vor 
fi incluse în 
costurile 
totale de 
investiție 
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11 PLANUL DE ACȚIUNE  

Planul de acțiune este elaborat pentru toate categoriile de deșeuri care fac obiectul 
planificării. 

Scop: identificarea de măsuri pentru atingerea obiectivelor și țintelor stabilite. 

Metodologie: Pentru coerența planificării, pentru fiecare obiectiv stabilit în parte se 
prezintă măsurile ce trebuie implementate, cu termen, responsabil și costurile estimate. 

Planul de acțiune cuprinde măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor, termenul de 
îndeplinire, responsabilii și sursa de finanțare pentru: 

• Deșeurile municipale; 

• Fluxurile speciale de deșeuri: deșeuri periculoase municipale (inclusiv ulei uzat 

alimentar, deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

deșeuri din construcții și desființări), precum și nămoluri rezultate de la epurarea 

apelor uzate orășenești; 

Măsurile aferente obiectivelor de prevenire a generării tuturor fluxurilor de deșeuri sunt 
prezentate în Programul Județului Dolj de Prevenire a Generării Deșeurilor. 

În ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor municipale, măsurile referitoare la 
sistemul de colectare care vor fi propuse și implementate la nivel județului Dolj sunt 
adaptate condițiilor locale și vor asigura cel puțin atingerea obiectivelor minime 
prevăzute în PNGD. 

Planul de acțiune pentru județul Dolj cuprinde măsurile care au ca responsabili în 
implementare actori implicați în gestionarea deșeurilor la nivel local (ex. unități 

administrativ teritoriale, Consiliul Județean, operatori de salubrizare, ADI etc.). 

 

 
 
 

12 PROGRAM DE PREVENIRE A GENERĂRII 
DEȘEURILOR  
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13 INDICATORI DE MONITORIZARE  
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14 ANEXE 

14.1 Anexa 1 Localități arondate stațiilor de transfer 

 

Localitate 

ZONA 1 CRAIOVA  

CRAIOVA 

SEGARCEA 

Almăj 

Argetoaia 

Botoșești-Paia 

Brabova 

Braloștița 

Bratovoești 

Breasta 

Bucovăț 

Bulzești 

Calopar 

Cârcea 

Carpen 

Castranova 

Cerăt 

Cernătești 

Coșoveni 

Coțofenii din Dos 

Coțofenii din Fata 

Dioști 

Drăgotești 

Ghercești 

Ghindeni 
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Localitate 

Gogoșu 

Goiești 

Grecești 

întorsura  

Ișalnița 

Leu 

Lipovu 

Malu Mare 

Mischii 

Murgași 

Pielești 

Pleșoi 

Podari 

Predești 

Radovan 

Robănești 

Sălcuța 

Scăești 

Seaca de Pădure 

Secu 

șimnicu de Sus 

Sopot 

Teasc 

Terpezița 

Teslui 

țuglui 

Vârvoru de Jos 

Vela 
TOTAL, din care 

in mediul urban 

in mediul rural 
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Localitate 

ZONA 2 BAILESTI 

BAILESTI 

Afumați 

Caraula 

Cioroiași 

Galicea Mare 

Galiciuica 

Ghidici 

Giubega 

Izvoare 

Moțăței 

Negoi 

Orodel 

Perișor 

Plenița 

Rast 

Siliștea Crucii 

Unirea 

Urzicuța 

Vârtop 

Verbița 
TOTAL 

in mediul urban 

in mediul rural 
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Localitate 

ZONA 3  CALAFAT 

CALAFAT 

Cetate 

Ciupercenii Noi 

Desa 

Maglavit 

Piscu Vechi 

Poiana Mare 

Seaca de Câmp 
TOTAL 

in mediul urban 

in mediul rural 

  
  

Localitate 

ZONA 4 FILIASI 

FILIASI 
Brădești 
Farcaș 
Melinești 
Tălpaș 
TOTAL 
in mediul urban 
in mediul rural 
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Localitate 

ZONA 5 DOBRESTI 

BECHET 
DABULENI 
Amărăștii de Jos 
Amărăștii de Sus 
Apele Vii 
Călărași 
Celaru 
Daneți 
Dobrești 
Dobrotești 
Drănic 
Gângiova 
Mârșani 
Ostroveni 
Rojiște 
Sadova 
Valea Stanciului 
TOTAL 
in mediul urban 
in mediul rural 

  

Localitate 

ZONA 6 GOICEA 

Bârca 
Bistreț 
Cârna 
Catane 
Gighera 
Giurgița 
Goicea 
Măceșu de Jos 
Măceșu de Sus 
TOTAL 
in mediul urban 
in mediul rural 
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14.2 Fluxul deșeurilor municipale 
Anexa in format excel se va atasat separat. 
 
 

14.3 Anexa 3 Evoluția populației la nivel de UAT în perioada 2014-2018 

 
anii 2014 2015 2016 2017 2018 

Total județ DOLJ    650,767  646,620  641,040     635,589  630,911  
Urban, total, din 
care: 

   337,643   335,558  332,687     327,302  327,623  

Rural, total, din care 313124 311062 308353 308287 303288 
70520 AFUMATI 2767 2729 2702 2670 2590 
70566 ALMAJ 1939 1911 1898 1884 1833 
70637 AMARASTII 
DE JOS 

5406 5412 5420 5479 5406 

70673 AMARASTII 
DE SUS 

1653 1640 1621 1622 1600 

70726 APELE VII 2161 2119 2092 2042 2010 
70744 ARGETOAIA 4574 4559 4511 4523 4442 
70940 BIRCA 4100 4043 3997 4025 3944 
70897 BISTRET 4296 4278 4253 4237 4165 
70968 BOTOSESTI-
PAIA 

763 730 710 701 691 

70986 BRABOVA 1440 1381 1341 1323 1250 
71055 BRADESTI 4391 4378 4355 4385 4381 
71126 BRALOSTITA 3719 3705 3700 3698 3624 
71199 BRATOVOESTI 3234 3196 3156 3140 3109 
71260 BREASTA 4128 4132 4090 4112 4066 
69964 BUCOVAT 4062 4091 4059 4078 4054 
71340 BULZESTI 1470 1435 1403 1395 1361 
71607 CALARASI 5997 5934 5849 5810 5669 
71457 CALOPAR 3828 3816 3791 3833 3742 
71518 CARAULA 2515 2496 2468 2471 2423 
74859 CARCEA 1937 2013 2115 2212 2303 
74867 CARNA 1432 1416 1384 1363 1326 
71536 CARPEN 2384 2366 2320 2280 2202 
71572 CASTRANOVA 3283 3224 3197 3178 3109 
74842 CATANE 1895 1909 1903 1937 1949 
71634 CELARU 4528 4508 4429 4384 4258 
71698 CERAT 4107 4119 4080 4137 4072 
71723 CERNATESTI 1830 1798 1768 1757 1738 
71787 CETATE 5407 5397 5360 5366 5258 



 

                     
 

Pa
gi

na
 2

71
 

Plan Județean Gestionare Deșeuri, JUDEȚ DOLJ 

anii 2014 2015 2016 2017 2018 
71812 CIOROIASI 1592 1561 1520 1510 1445 
71858 CIUPERCENII 
NOI 

5321 5228 5174 5156 5037 

71885 COSOVENI 3248 3217 3215 3206 3185 
71910 COTOFENII 
DIN DOS 

2272 2273 2250 2285 2243 

74875 COTOFENII 
DIN FATA 

1929 1941 1923 1936 1922 

71956 DANETI 6034 5980 5863 5832 5669 
72034 DESA 4787 4800 4787 4838 4760 
72052 DIOSTI 3030 2984 2953 2947 2892 
72098 DOBRESTI 2419 2374 2392 2363 2309 
74883 DOBROTESTI 1685 1676 1639 1627 1605 
72150 DRAGOTESTI 2136 2102 2089 2101 2077 
72221 DRANIC 2584 2526 2461 2409 2329 
72276 FARCAS 2048 2042 2043 2051 2026 
72383 GALICEA 
MARE 

4119 4083 4070 4047 3945 

74891 GALICIUICA 1392 1386 1355 1360 1327 
72409 GHERCESTI 1640 1637 1600 1619 1645 
74907 GHIDICI 2321 2341 2329 2356 2344 
74915 GHINDENI 1765 1751 1760 1779 1781 
72463 GIGHERA 2959 2906 2861 2859 2770 
72579 GINGIOVA 2627 2613 2569 2585 2535 
72506 GIUBEGA 2093 2060 2040 2029 1978 
72533 GIURGITA 2976 2940 2917 2903 2892 
72604 GOGOSU 666 645 628 599 581 
72640 GOICEA 2631 2611 2570 2569 2517 
72677 GOIESTI 3058 3043 3022 2991 2952 
72819 GRECESTI 1646 1637 1627 1608 1586 
74923 INTORSURA 1502 1475 1461 1463 1427 
70094 ISALNITA 3879 3902 3929 3941 3875 
72882 IZVOARE 1630 1619 1589 1564 1513 
72926 LEU 4779 4698 4645 4625 4504 
72953 LIPOVU 3245 3227 3184 3211 3149 
72980 MACESU DE 
JOS 

1330 1298 1276 1257 1228 

73013 MACESU DE 
SUS 

1322 1308 1283 1256 1205 

73031 MAGLAVIT 4876 4810 4714 4681 4581 
73068 MALU MARE 3623 3804 4014 4191 4465 
73102 MELINESTI 3984 3934 3921 3907 3842 
73317 MIRSANI 4670 4637 4585 4578 4478 
73246 MISCHII 1679 1676 1652 1627 1611 
73335 MOTATEI 7280 7236 7100 7056 6865 
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anii 2014 2015 2016 2017 2018 
73371 MURGASI 2437 2423 2390 2351 2289 
73460 NEGOI 2347 2332 2335 2346 2316 
73503 ORODEL 2750 2703 2644 2614 2548 
73567 OSTROVENI 5094 5027 4946 4960 4854 
73594 PERISOR 1733 1713 1679 1658 1645 
73629 PIELESTI 3377 3428 3502 3548 3541 
73665 PISCU VECHI 2785 2769 2723 2700 2657 
73709 PLENITA 4714 4618 4549 4554 4450 
74931 PLESOI 1337 1329 1329 1331 1299 
70110 PODARI 6529 6565 6568 6554 6484 
73736 POIANA MARE 10797 10683 10568 10527 10275 
73772 PREDESTI 2114 2101 2053 2044 2018 
73852 RADOVAN 1339 1336 1318 1319 1315 
73905 RAST 3491 3511 3499 3512 3492 
73923 ROBANESTI 2323 2308 2273 2265 2218 
74949 ROJISTE 2355 2355 2341 2395 2375 
73996 SADOVA 8477 8465 8449 8580 8470 
74028 SALCUTA 2162 2146 2141 2139 2117 
74073 SCAESTI 2091 2091 2074 2076 2031 
74108 SEACA DE 
CIMP 

1930 1894 1845 1823 1779 

74135 SEACA DE 
PADURE 

1064 1030 1002 965 935 

74171 SECU 1111 1083 1060 1035 1054 
74224 SILISTEA 
CRUCII 

1541 1497 1474 1451 1453 

70174 SIMNICU DE 
SUS 

4331 4374 4454 4545 4588 

74242 SOPOT 1824 1786 1736 1722 1688 
74956 TALPAS 1280 1270 1257 1241 1217 
74322 TEASC 3066 3041 2993 2996 2976 
74359 TERPEZITA 1607 1574 1558 1542 1518 
74411 TESLUI 2373 2374 2327 2299 2224 
74509 TUGLUI 2871 2886 2855 2848 2801 
74536 UNIREA 3819 3786 3750 3738 3673 
74554 URZICUTA 3015 3011 2986 3001 2957 
74581 VALEA 
STANCIULUI 

5512 5461 5415 5366 5234 

74616 VELA 1933 1883 1869 1837 1801 
74705 VERBITA 1319 1296 1266 1268 1238 
74732 VIRTOP 1666 1674 1669 1680 1649 
74750 VIRVORU DE 
JOS 

2587 2523 2474 2493 2439 
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14.4 Anexa 4 Lista  ariilor naturale protejate din judeţul Dolj funcție de tip 

 
Nr. 
crt. 

Numele ariei protejate Tip arie 

1 Poiana Bujorului din pădurea Pleniţa Botanică 
2 Valea Rea-Radovan Botanică 
3 Dunele Dăbuleni (“La Cetate”) Botanică 
4 Pajiştea halofilă Gighera Botanică 
5 Pajiştea Cetate din Lunca Dunării Botanică 
6 Pajiştea Gogoşu-Ştefănel Botanică 
7 Locul fosilifer Bucovăţ Paleontologică 
8 Locul fosilifer Dranic Paleontologică 
9 Ciuperceni-Desa Mixtă 
10 Lacul Adunaţii de Geormane Acvatică 
11 Complexul lacustru Preajba-Făcăi Acvatică 
12 Balta Cilieni – Băileşti Acvatică 
13 Lacul Ionele Acvatică 
14 Balta Neagră Acvatică 
15 Balta Lată Acvatică 
16 Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele Acvatică 
17 Râul Balasan amonte de Băileşti Acvatică 
18 Lacul Caraula Acvatică 
19 Zăval Rezervaţie 

naturală 
20 Pădurea din Lunca Jiului-Bratovoieşti Forestier 
21 Pădurea de gârniţă Lumaşu- Coşoveni Forestier 
22 Pădurea de salcâm tardiflor-Malu Mare Forestier 
23 Pădurea de arborete de stejar brumăriu Braniştea - 

Bistreţ 
Forestier 

24 Pădurea de cereto-gârniţete cu stejar brumăriu-Izvoare Forestier 
25 Pădurea Tufa Bârzei cu amestecuri de stejar brumăriu, 

stejar pufos şi cer 
Forestier 

26 Pădurea Rebegi Forestier 
27 Pădurea “Valea Stanciului” – Fărcaşu – Melineşti Forestier 
28 Pădurea de cer şi gârniţă Ştiubei-Vela Forestier 
29 Pădurea ‘’Galbenă ‘’ Ştefanel-Gogoşu Forestier 
30 Pădurea “Ciurumela” Tunari – Piscu Vechi Forestier 
31 Pădurea "Nisipeni" – Ciuperceni Forestier 
32 Pădurea de salcâm cu rezerve de stejar ‘’Nisipuri ‘’-

Băileşti 
Forestier 

33 Pădurea “Cioace”-Desa cu specii xerofite Forestier 
34 Pădurea de arboreta de cereto-gârniţete din zona 

Pleniţa-Verbiţa 
Forestier 
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Nr. 
crt. 

Numele ariei protejate Tip arie 

35 Pădurea cu arboreta de stejar şi frasin-Radovan Forestier 
36 Pădurea Başcov-Calafat Forestier 
37 Pădurea Bucovăţ-Leamna Forestier 

 
 

14.5 Anexa 5 Proiecțiile indicatorilor socio-economici pentru perioada 2019 
– 2040 

 
I. Evoluția populației județului Dolj, 2019 – 2025 (număr persoane) 

anii 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total 622.543 614.175 608.377 602.579 596.781 590.983 585.185 
Urban 323.574 319.517 316.791 314.059 311.323 308.581 305.833 
Rural 298.969 294.658 291.586 288.520 285.458 282.402 279.352 

 
anii 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Total 579.387 573.589 567.791 561.993 556.192 550.412 544.632 538.852 
Urban 303.081 300.323 297.559 294.791 292.015 289.246 286.470 283.690 
Rural 276.306 273.266 270.232 267.202 264.177 261.166 258.162 255.162 

 
anii 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Total 533.072 527.292 521.512 515.732 509.952 504.172 498.390 
Urban 280.904 278.113 275.317 272.515 269.708 266.895 264.076 
Rural 252.168 249.179 246.195 243.217 240.244 237.277 234.314 
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II Proiecția principalilor indicatori socio-economici pentru PJGD 

Indicator UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Indicatori macro-economici                 
Rata inflației la lei % 4,63 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 
Curs de schimb leu/euro lei/1 euro 4,6535 4,67 4,62 4,6 4,58 4,58 4,58 4,58 
PIB (in preturi curente)                   

Romania  mil lei 949597 1022472 1101024 1178591 1261456 1356317 1458312 1567977 
Regiunea Sud Vest Oltenia mil lei 73608 79411 85671 92045 98948 106794 115262 124402 

Județ Dolj mil lei 26216 28287 30499 32730 35146 37897 40863 44061 
Creștere reală PIB                 

Romania  % 4,5% 5,5% 5,7% 5% 5% 5% 5% 5% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,9% 5,7% 5,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

Județ Dolj % 10,1% 5,7% 5,8% 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 
PIB per capita                 

Romania  euro/capita 10417 11306 12378 13384 14453 15607 16854 18200 
Regiunea Sud Vest Oltenia euro/capita 8159 8959 9815 10710 11685 12749 13910 15176 

Județ Dolj euro/capita 8978 9828 10729 11658 12669 13768 14962 16260 
Rata șomajului înregistrat                 

Romania  % 3,5% 3,3% 3% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 6,1% 5,9% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Județ Dolj % 7,5% 8,1% 7,8% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 
Câștigul salarial mediu net lunar                 

Romania  lei/luna 2655 2902 3120 3347 3585 3932 4312 4729 
Regiunea Sud Vest Oltenia lei/luna 2340 2525 2703 2865 3032 3285 3559 3856 

Județ Dolj lei/luna 2443 2681 2885 3069 3230 3480 3749 4039 
Creșterea reala a câștigului salarial 
mediu net lunar                 
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Romania % 13,6% 9,3% 7,5% 7,3% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 13,6% 9,3% 7,1% 6,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 
Județ Dolj % 14,8% 9,8% 7,6% 6,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

 

Continuare 
Indicator UM 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Indicatori macro-economici         

Rata inflației la lei % 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Curs de schimb leu/euro lei/1 euro 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 
PIB (in preturi curente)           

Romania  mil lei 1685889 1812668 1948981 2095544 2253129 2422564 2604741 2800618 
Regiunea Sud Vest Oltenia mil lei 134267 144914 156405 168807 182193 196640 212233 229062 

Județ Dolj mil lei 47510 51229 55239 59563 64225 69252 74672 80517 
Creștere reală PIB         

Romania  % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

Județ Dolj % 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 
PIB per capita         

Romania  euro/capita 19654 21224 22919 24750 26727 28862 31167 33656 
Regiunea Sud Vest Oltenia euro/capita 16558 18065 19710 21504 23462 25598 27928 30470 

Județ Dolj euro/capita 17670 19202 20867 22677 24644 26781 29103 31627 
Rata șomajului înregistrat         

Romania  % 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Județ Dolj % 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 
Câștigul salarial mediu net lunar         

Romania  lei/luna 5186 5688 6238 6841 7503 8229 9025 9898 
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Regiunea Sud Vest Oltenia lei/luna 4178 4526 4903 5312 5755 6235 6755 7318 
Județ Dolj lei/luna 4351 4687 5049 5439 5859 6312 6800 7325 

Creșterea reala a câștigului salarial 
mediu net lunar 

        

Romania % 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 
Județ Dolj % 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

 
 
Continuare 
Indicator UM 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Indicatori macro-economici               
Rata inflației la lei % 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Curs de schimb leu/euro lei/1 euro 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 
PIB (in preturi curente)                 

Romania  mil lei 3011224 3237668 3481141 3742923 4024391 4327025 4652417 
Regiunea Sud Vest Oltenia mil lei 247226 266830 287989 310825 335472 362074 390785 

Județ Dolj mil lei 86819 93614 100941 108842 117361 126547 136452 
Creștere reală PIB               

Romania  % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

Județ Dolj % 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 
PIB per capita               

Romania  euro/capita 36344 39247 42382 45767 49422 53369 57632 
Regiunea Sud Vest Oltenia euro/capita 33244 36270 39572 43174 47104 51392 56071 

Județ Dolj euro/capita 34370 37351 40590 44110 47935 52092 56609 
Rata șomajului înregistrat               

Romania  % 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
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Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 
Județ Dolj % 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 

Câștigul salarial mediu net lunar               
Romania  lei/luna 10855 11905 13056 14319 15704 17223 18889 

Regiunea Sud Vest Oltenia lei/luna 7928 8589 9305 10081 10922 11833 12820 
Județ Dolj lei/luna 7891 8501 9158 9865 10627 11448 12332 

Creșterea reala a câștigului salarial 
mediu net lunar               
Romania % 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 
Regiunea Sud Vest Oltenia % 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 
Județ Dolj % 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

 
 
 
III Proiecția veniturilor populației din județul Dolj, perioada 2018 – 2040 (an de baza 2017) 
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Indicator UM 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rata inflatiei % 1,34% 4,63% 2,80% 2,60% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40%
Cresterea reala PIB regional % 11,1% 5,9% 5,7% 5,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
Venitul brut pe gospodarie, gospodarie medie, 
regiunea SVO

lei/luna/ 
gosp 2.994,80 3.171,49 3.352,26 3.550,04 3.741,74 3.943,79 4.156,75 4.381,21 

Venitul brut pe persoana, gospodarie medie, nivel 
regional

lei/luna/ 
pers 1.157,70 1.226,00 1.295,88 1.372,34 1.446,45 1.524,56 1.606,89 1.693,66 

Corectie pentru nivel  judet - 1,125874 1 1 0,946667 0,821918 0,816901 0,816901 0,816901

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj
lei/luna/ 
gosp 3371,77 3171,49 3352,26 3360,7 3075,4 3221,69 3395,65 3579,02

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj, 
urban

lei/luna/ 
gosp 3801,53 3575,722 3779,533 3789,049 3467,385 3632,321 3828,453 4035,195

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj, 
rural

lei/luna/ 
gosp 2808,50 2641,68 2792,25 2799,28 2561,64 2683,49 2828,39 2981,13

Venitul brut pe gospodarie, Decila 1 de venit
lei/luna/ 
gosp 1549,84 1457,78 1540,87 1544,75 1413,61 1480,85 1560,82 1645,10

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj

lei/luna/ 
pers 1303,42 1226 1295,88 1299,15 1188,86 1245,42 1312,67 1383,55

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
pers 1469,55 1382,26 1461,05 1464,74 1340,39 1404,16 1479,98 1559,89

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
pers 1085,68 1021,19 1079,40 1082,12 990,26 1037,37 1093,38 1152,42

Venitul brut pe persoana din gospodarie din Decila 1 
de venit

lei/luna/ 
pers 428,31 402,87 425,84 426,91 390,67 409,25 431,35 454,65

Venitul net (disponibil) real, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj

lei/luna/ 
gosp 2591,88 2361,26 2540,28 2551,64 2337,30 2450,88 2583,21 2722,71

Venitul net (disponibil)real, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
gosp 2922,23 2662,23 2864,06 2876,87 2635,21 2763,26 2912,47 3069,74

Venitul net (disponibilreal, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
gosp 2158,89 1966,80 2115,92 2125,38 1946,85 2041,44 2151,68 2267,87

Venitul net (disponibil)real pe gospodarie, Decila 1 
de venit

lei/luna/ 
gosp 1191,36 1085,36 1167,64 1172,87 1074,35 1126,55 1187,38 1251,50

Venitul net (disponibil) real, pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj

lei/luna/ 
pers 1001,94 912,79 981,99 986,39 903,53 947,44 998,60 1052,52

Venitul net (disponibil) real, pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
pers 1129,64 1029,13 1107,16 1112,12 1018,70 1068,20 1125,88 1186,68

Venitul net (disponibil) real , pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
pers 834,56 760,31 817,95 821,61 752,59 789,17 831,78 876,70

Venitul net (disponibil) real pe persoana din 
gospodarie din Decila 1 de venit

lei/luna/ 
pers 329,24 299,95 322,69 324,14 296,91 311,34 328,15 345,87
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Indicator UM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Rata inflatiei % 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%
Cresterea reala PIB regional % 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
Venitul brut pe gospodarie, gospodarie medie, 
regiunea SVO

lei/luna/ 
gosp 4.617,80 4.867,16 5.129,99 5.407,01 5.698,99 6.006,74 6.331,10 6.672,98 

Venitul brut pe persoana, gospodarie medie, nivel 
regional

lei/luna/ 
pers 1.785,12 1.881,52 1.983,12 2.090,21 2.203,08 2.322,05 2.447,44 2.579,60 

Corectie pentru nivel  judet - 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj
lei/luna/ 
gosp 3772,29 3975,99 4190,7 4416,99 4655,51 4906,91 5171,88 5451,17

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj, 
urban

lei/luna/ 
gosp 4253,099 4482,763 4724,839 4979,972 5248,893 5532,336 5831,079 6145,966

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj, 
rural

lei/luna/ 
gosp 3142,11 3311,78 3490,62 3679,11 3877,78 4087,19 4307,89 4540,53

Venitul brut pe gospodarie, Decila 1 de venit
lei/luna/ 
gosp 1733,94 1827,57 1926,26 2030,28 2139,91 2255,47 2377,26 2505,64

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj

lei/luna/ 
pers 1458,27 1537,02 1620,01 1707,5 1799,7 1896,89 1999,32 2107,28

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
pers 1644,14 1732,93 1826,49 1925,13 2029,09 2138,66 2254,15 2375,87

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
pers 1214,66 1280,25 1349,38 1422,25 1499,05 1580,01 1665,32 1755,25

Venitul brut pe persoana din gospodarie din Decila 1 
de venit

lei/luna/ 
pers 479,20 505,08 532,35 561,10 591,40 623,33 656,99 692,47

Venitul net (disponibil) real, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj

lei/luna/ 
gosp 2869,74 3024,70 3188,04 3360,19 3541,64 3732,89 3934,47 4146,93

Venitul net (disponibil)real, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
gosp 3235,51 3410,23 3594,38 3788,47 3993,05 4208,68 4435,95 4675,50

Venitul net (disponibilreal, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
gosp 2390,34 2519,41 2655,46 2798,85 2949,99 3109,30 3277,20 3454,17

Venitul net (disponibil)real pe gospodarie, Decila 1 
de venit

lei/luna/ 
gosp 1319,08 1390,31 1465,39 1544,52 1627,92 1715,83 1808,48 1906,14

Venitul net (disponibil) real, pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj

lei/luna/ 
pers 1109,37 1169,28 1232,41 1298,97 1369,11 1443,04 1520,97 1603,10

Venitul net (disponibil) real, pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
pers 1250,77 1318,31 1389,49 1464,53 1543,61 1626,97 1714,83 1807,42

Venitul net (disponibil) real , pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
pers 924,04 973,94 1026,53 1081,97 1140,39 1201,98 1266,88 1335,29

Venitul net (disponibil) real pe persoana din 
gospodarie din Decila 1 de venit

lei/luna/ 
pers 364,55 384,23 404,98 426,85 449,90 474,20 499,80 526,79
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Indicator UM 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Rata inflatiei % 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%
Cresterea reala PIB regional % 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
Venitul brut pe gospodarie, gospodarie medie, 
regiunea SVO

lei/luna/ 
gosp 7.033,32 7.413,12 7.813,43 8.235,36 8.680,07 9.148,79 9.642,82 10.163,53    

Venitul brut pe persoana, gospodarie medie, nivel 
regional

lei/luna/ 
pers 2.718,90 2.865,72 3.020,47 3.183,58 3.355,49 3.536,69 3.727,67 3.928,96      

Corectie pentru nivel  judet - 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,816901 0,81690141

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj
lei/luna/ 
gosp 5745,53 6055,79 6382,8 6727,48 7090,76 7473,66 7877,23 8302,6

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj, 
urban

lei/luna/ 
gosp 6477,845 6827,65 7196,34 7584,953 7994,536 8426,239 8881,248 9360,83451

Venitul brut, pe gospodarie medie, judetul Dolj, 
rural

lei/luna/ 
gosp 4785,71 5044,14 5316,52 5603,62 5906,21 6225,15 6561,30 6915,61

Venitul brut pe gospodarie, Decila 1 de venit
lei/luna/ 
gosp 2640,94 2783,55 2933,86 3092,30 3259,28 3435,28 3620,78 3816,30

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj

lei/luna/ 
pers 2221,07 2341,01 2467,43 2600,67 2741,1 2889,13 3045,14 3209,57

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
pers 2504,16 2639,39 2781,92 2932,15 3090,48 3257,37 3433,27 3618,66

Venitul brut, pe persoana din gospodarie medie, 
judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
pers 1850,03 1949,93 2055,23 2166,22 2283,19 2406,49 2536,43 2673,40

Venitul brut pe persoana din gospodarie din Decila 1 
de venit

lei/luna/ 
pers 729,86 769,27 810,82 854,60 900,75 949,39 1000,66 1054,69

Venitul net (disponibil) real, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj

lei/luna/ 
gosp 4370,87 4606,89 4855,67 5117,88 5394,24 5685,53 5992,54 6316,14

Venitul net (disponibil)real, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
gosp 4927,97 5194,08 5474,56 5770,19 6081,78 6410,20 6756,34 7121,18

Venitul net (disponibilreal, pe gospodarie medie, 
judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
gosp 3640,69 3837,29 4044,50 4262,91 4493,11 4735,73 4991,46 5261,00

Venitul net (disponibil)real pe gospodarie, Decila 1 
de venit

lei/luna/ 
gosp 2009,08 2117,57 2231,91 2352,44 2479,47 2613,36 2754,48 2903,22

Venitul net (disponibil) real, pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj

lei/luna/ 
pers 1689,66 1780,91 1877,08 1978,44 2085,27 2197,88 2316,57 2441,66

Venitul net (disponibil) real, pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj, urban

lei/luna/ 
pers 1905,02 2007,90 2116,33 2230,61 2351,06 2478,02 2611,83 2752,86

Venitul net (disponibil) real , pe persoana din 
gospodarie medie, judetul Dolj, rural

lei/luna/ 
pers 1407,40 1483,40 1563,50 1647,93 1736,92 1830,72 1929,57 2033,76

Venitul net (disponibil) real pe persoana din 
gospodarie din Decila 1 de venit

lei/luna/ 
pers 555,24 585,22 616,82 650,13 685,24 722,24 761,24 802,35
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IV Determinarea tarifului maxim suportabil pentru salubrizare, pentru populația  județului Dolj (euro/tonă) 

Indicator UM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Venit mediu 
disponibil pe 
gospodărie decila 1 

lei/gosp/ 
luna 

    
1.167,64  

    
1.172,87  

              
1.074,35  

              
1.126,55  

          
1.187,38  

    
1.251,50  

        
1.319,08  

Disponibil pentru 
salubrizare  

lei/luna/ 
gosp 

          
21,02  

          
21,11  

                    
19,34  

                    
20,28  

                
21,37  

          
22,53  

              
23,74  

Factura maxima, 
fara TVA 

lei/luna/ 
gosp 

          
17,66  

          
17,74  

                    
16,25  

                    
17,04  

                
17,96  

          
18,93  

              
19,95  

Factura maxima, 
fara TVA 

euro/luna/
gosp 

             
3,73  

             
3,75  

                      
3,44  

                      
3,60  

                   
3,80  

             
4,00  

                 
4,22  

Indicator generare, 
familie decila 1 kg/pers/zi              

0,40  
             
0,40  

                      
0,40  

                      
0,40  

                   
0,40  

             
0,40  

                 
0,40  

Numar persoane pe 
gospodărie decila 1 nr. 

             
3,35  

             
3,35  

                      
3,35  

                      
3,35  

                   
3,35  

             
3,35  

                 
3,35  

Cantitate lunara, 
gospodărie decila 1 

kg/gosp/ 
luna 

        
40,758  

        
40,758  

                 
40,758  

                 
40,758  

              
40,758  

        
40,758  

            
40,758  

Tarif maxim 
suportabil euro/tona 

          
91,61  

          
92,02  

                    
84,29  

                    
88,39  

                
93,16  

          
98,19  

            
103,49  
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continuare 
Indicator UM 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Venit mediu disponibil pe 
gospodărie decila 1 lei/gosp/ luna     

1.390,31  
    
1.465,39  

    
1.544,52  

    
1.627,92  

    
1.715,83  

    
1.808,48  

    
1.906,14  

    
2.009,08  

Disponibil pentru salubrizare  lei/luna/ gosp 25,03  26,38  27,80  29,30  30,88  32,55  34,31  36,16  

Factura maxima, fara TVA lei/luna/ gosp 21,03  22,17  23,36  24,62  25,95  27,36  28,83  30,39  

Factura maxima, fara TVA euro/luna/gosp 4,45  4,69  4,94  5,21  5,49  5,78  6,10  6,42  

Indicator generare, familie decila 1 kg/pers/zi     0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  
Numar persoane pe gospodărie 
decila 1 nr. 3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  

Cantitate lunara, gospodărie decila 1 kg/gosp/ luna 40,758  40,758  40,758  40,758  40,758  40,758  40,758  40,758  

Tarif maxim suportabil euro/tona   109,08          
114,97  

        
121,18  

        
127,72  

        
134,62  

        
141,89  

        
149,55  

        
157,63  
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continuare 
Indicator UM 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Venit mediu disponibil pe 
gospodărie decila 1 

lei/gosp/ luna     
2.117,57  

    
2.231,91  

    
2.352,44  

    
2.479,47  

    
2.613,36  

    
2.754,48  

    
2.903,22  

Disponibil pentru salubrizare  lei/luna/ gosp 38,12  40,17  42,34  44,63  47,04  49,58  52,26  
Factura maxima, fara TVA lei/luna/ gosp 32,03  33,76  35,58  37,50  39,53  41,66  43,91  

Factura maxima, fara TVA euro/luna/gosp 6,77  7,14  7,52  7,93  8,36  8,81  9,28  

Indicator generare, familie decila 1 kg/pers/zi 0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  

Numar persoane pe gospodărie 
decila 1 

nr. 3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  3,35  

Cantitate lunara, gospodărie decila 1 kg/gosp/ luna         
40,758  

        
40,758  

        
40,758  

        
40,758  

        
40,758  

        
40,758  

        
40,758  

Tarif maxim suportabil euro/tona 
        
166,14  

        
175,11  

        
184,57  

        
194,54  

        
205,04  

        
216,11  

        
227,78  
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14.6  


