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Anexa 1.1 
 

Lista autorităţilor competente pentru implementarea Directivei Cadru Apă 
2000/60/CE  

în România şi principalele atribuţii 
 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor  
Direcţia Generală Ape - Direcţia Managementul Resurselor de Apă 
 
Adresa: Bd. Gheorghe Magheru nr. 31, Sector 1, cod 010325, Bucureşti 
Telefon Centrală: +40 21 316 02 15 
Web: http://www.mmediu.ro  
Fax: +40 21  319 46 09 
Relaţii cu publicul 
E-mail:  srp@mmediu.ro 
 
Administraţia Naţională “Apele Române” 
Adresa: Str. Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, Bucureşti, ROMÂNIA 
Tel./Fax: +40 21 312 21 74;  Tel.:  +40 21 311 03 96; 
Web: http://www.rowater.ro  
Relaţii cu publicul: 
Date de contact : tel/fax : +40 21 311 01 46, e-mail: relatii_cu_publicul@rowater.ro 
Relaţii cu presa: 
Date de contact : tel/fax : +40 21 311 01 46, e-mail: relatii_cu_presa@rowater.ro 

 
prin 
 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu 
Adresa: N. Romanescu nr.54 / Cod poştal 200738 Craiova, ROMÂNIA 
Tel/Fax: +40 251 426 655; 426654; +40 251 427 597 
Web: http://www.apejiu.ro 
Email: dispecer@daj.rowater.ro  
 

Procedurile pentru obţinerea documentaţiilor de bază şi a informaţiilor cu privire la 
planurile de management la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice sunt prezentate  în 
Ordinul Ministrului nr.1012/19.10.2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de 
acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor şi în Ordinul Ministrului 
nr 1044/27.10.2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, 
riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor. 

De asemenea, accesul liber la informaţia privind mediul este stipulat de Hotărârea 
de Guvern nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, 
cu modificările şi completările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 70 din 14 iunie 2009, 
prin care se stabilesc condiţiile în care informaţiile privind mediul, deţinute de către 
autorităţile publice, se pun la dispoziţia publicului cu scopul de a asigura liberul acces şi 
diseminarea acestor informaţii, iar Ordinul Ministrului nr. 1182/18.12.2002 aprobă 
Metodologia de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile 
publice pentru protecţia mediului. 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează și funcţionează în baza 
Hotărârii de Guvern nr. 38/2015 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 284/2016 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, și este este organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului, 
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economiei verde, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice, 
gospodăririi apelor şi silviculturii, cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le 
administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi 
armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi 
coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind 
rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control în 
aceste domenii. De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură 
coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare şi 
revizuire a politicii naţionale privind dezvoltarea durabilă din domeniul de competenţă 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, în domeniile de 
competenţă, următoarele funcţii cu relevanţă pentru domeniul gospodăririi apelor şi 
conexe: 
a) elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi 

programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează: 
 Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea apelor; 
 Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi 

lung; 
 Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de 

acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; 
 Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; 
 Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice; 
 Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor; 
 Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor; 
 Strategia privind gestionarea substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi 

articole; 
 Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind gestionarea siturilor 

contaminate din România; 
 Strategia naţională privind biosecuritatea; 
 Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune; 
 Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii; 
 Planul naţional de acţiune pentru extinderea suprafeţelor de păduri în România; 
 Strategia naţională pentru securitatea mediului; 
 alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în 

domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte 
acte normative; 

 elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate 
 asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, 

strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate; 
 asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare 

îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi 
internaţional, în domeniile sale de activitate; 

 asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra 
politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate; 

b) reglementare şi avizare: 
 elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, 

precum şi pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale în domeniile sale de 
activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi 
internaţional; 

 avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă; 

 emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor 
legale; 

 aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune în 
domeniile sale de activitate; 
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 avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea 
de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile; 

 stabileşte metodologia şi procedura sistemului de plăţi a programelor şi proiectelor 
derulate şi finanţate prin Fondul pentru mediu; 

 aprobă conţinutul-cadru al Raportului naţional anual privind starea mediului în 
România, conform cerinţelor Raportului european de starea mediului (SOER); 

 elaborează instrucţiuni, norme tehnice şi regulamente privind amenajarea, cultura şi 
refacerea pădurilor, conservarea, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier 
naţional, prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure, produsele pădurii; 

c) exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate: 
 asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, 

potrivit reglementărilor în vigoare; 
 coordonează, monitorizează şi asigură implementarea legislaţiei naţionale în 

domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii 
Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la 
care România este parte; 

 întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru 
participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel 
subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale în 
domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi 
facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; 

 propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, 
stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin 
Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi cu cerinţele 
legislaţiei europene şi cu obligaţiile internaţionale asumate de România în domeniile 
sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora; 

 coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în 
domeniile sale de competenţă; 

 coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare 
a investiţiilor din domeniile sale de competenţă; 

 organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în 
domeniile sale de competenţă; 

 colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor 
de informare a publicului şi societăţii civile; 

 colaborează cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi 
competente, potrivit legii, în ceea ce priveşte activitatea în domeniul 
managementului riscului şi al controlului asupra pericolelor de accidente de mediu 
majore; 

 stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de 
cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative 
şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a 
lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; 

 coordonează elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi 
amenajare a bazinelor hidrografice; 

 coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru 
teritoriul României; 

 coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva 
inundaţiilor, a hărţilor de hazard la inundaţii şi a planurilor de management al 
riscului la inundaţii; 

 atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de meteorologie, 
hidrologie şi hidrogeologie şi asigură baza metodologică studiilor şi proiectelor de 
gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor 
şi a altor lucrări hidrotehnice; 



5 

  stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, 
hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de 
accident la construcţiile hidrotehnice; 

 elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi 
monitorizarea stării apelor; 

 elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor şi 
pierderilor de substanţe periculoase în ape; 

  organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi 
evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor; 

 elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de 
funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei 
necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor; 

 coordonează activitatea comitetelor de bazin; 
 coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca 

atare, în amestecuri şi articole, şi cooperează în acest sens cu Agenţia Europeană 
pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condiţiile stabilite în legislaţia europeană 
în domeniu; 

  urmăreşte aplicarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi asigurarea accesului 
la baza de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei Europene pentru 
Produse Chimice de la Helsinki; 

 stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi unităţile din subordinea şi de sub autoritatea acestuia reglementează 
introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, 
precum şi proceduri pentru desfăşurarea activităţilor solicitate de către Agenţia 
Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de 
către această instituţie; 

 iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi; 
 îndeplineşte funcţiile de secretariat pentru tratatele, convenţiile, acordurile şi 

memorandumurile bilaterale/ internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, 
precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru 
activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii 
internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care 
România este parte; 

 iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor 
miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

 asigură baza metodologică şi întocmeşte Registrul naţional al persoanelor fizice şi 
juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra 
mediului, Bilanţul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate, 
Studiul de evaluare adecvată; 

 sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia 
ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă; 

 elaborează Programul naţional de împădurire conform prevederilor art. 88 alin. (2) 
din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 asigură elaborarea comunicărilor naţionale ale României privind schimbările 
climatice; 

 elaborează şi actualizează, în conformitate cu principiile europene, politica 
naţională de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi asigură coordonarea 
implementării acesteia la nivel naţional, precum şi raportarea rezultatelor conform 
cerinţelor europene şi internaţionale; 

 asigură implementarea şi actualizarea politicilor şi măsurilor necesare pentru 
adaptarea la efectele negative ale schimbărilor climatice; 

 asigură realizarea, pe domeniul propriu de competenţă, a datelor spaţiale şi a 
serviciilor facilitate de reţea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu 
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prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată; 

 desemnat ca autoritate pentru administrarea ariilor naturale protejate în domeniul 
său de competenţă, în condiţiile legii; 

 organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia şi conservarea 
naturii, a diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu 
politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional; 

 asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate din reţeaua 
naţională prin structuri de administrare special constituite şi custozi, funcţionând în 
una din următoarele forme: în subordine, sub autoritate, în coordonare sau în relaţie 
contractuală; 

 susţine iniţierea şi dezvoltarea de scheme şi programe de investiţii verzi, cu 
respectarea reglementărilor legale; 

 coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanţele 
şi preparatele periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, în colaborare cu 
celelalte autorităţi competente, potrivit legii; 

 organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii prin 
conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale, 
dezvoltarea şi buna administrare a sistemului de arii naturale protejate, în acord cu 
politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional; 

 coordonează, monitorizează şi controlează activitatea administratorilor şi custozilor 
ariilor naturale protejate. 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-

ante şi respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru 
sectoarele mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-
2020 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă 
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu 
(LIFE+). 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat Operator de program, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru 
coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin 
Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar 
norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2013, pentru Programele RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, 
RO04 - Reducerea substanţelor periculoase şi RO07 – Adaptarea la schimbările climatice. 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a 
implementării măsurilor pentru protecţia şi conservarea sturionilor din Bazinul Dunării 
elaborate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, precum şi a Planului de acţiune 
pentru conservarea sturionilor, de pe poziţia de membru a structurii naţionale de 
implementare, elaborată de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator 
naţional 

Pe lângă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor funcţionează următoarele 
organisme consultative relevante pentru domeniul gospodăririi apelor: 

 Consiliul interministerial al apelor; 
 Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU); 
 Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei 

mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional; 
 Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice 

(CONSIB); 
 Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional; 
 Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor; 
 Comisia naţională privind schimbările climatice; 
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 Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom; 
 Comisia naţională pentru înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor de studii 

pentru protecţia mediului. 
 Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură; 
 Consiliul Naţional de Vânătoare. 

Prin instituţiile sale subordonate, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură 
participarea la implementarea cerinţelor Directivei cadru Apă şi elaborarea planurilor de 
management, acestea fiind competente pe domenii specifice: Agenţia Naţionale pentru 
Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu. 

2. Administraţia Naţională “Apele Române”, înfiinţată în anul 2002 prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 107/2002, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 
este instituţie publică de interes naţional ce funcţionează pe bază de gestiune şi 
autonomie economică, în coordonarea autorităţii publice centrale în domeniul apelor, 
având drept scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a 
resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea 
infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor. 

Administraţia Naţională “Apele Române” are următoarele atribuţii principale:  
a. gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale şi 

urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum şi a programului naţional de 
implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;  

b. administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;  
c. gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele 

lor naturale, şi a fondului naţional de date din domeniu;  
d. gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi 

protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi 
echilibrată a acestor resurse;  

e. administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii 
naţionale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;  

f. administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor 
şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede 
şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;  

g. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de veghe 
hidrologică şi hidrogeologică;  

h. administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a calităţii 
resurselor de apă;  

i. realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de 
gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, 
hidrologiei şi hidrogeologiei;  

j. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în toate 
formele sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, 
pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a serviciilor comune pe bază de contracte economice 
încheiate cu utilizatorii de apă şi cu alţi beneficiari;  

k. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în 
administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare 
împotriva inundaţiilor, aferente acestora;  

l. întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al 
statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor aflate în administrare;  

m. avizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum 
şi eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor;  

n. instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele 
proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate;  
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o. realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de 
gospodărire a apelor şi de mediu, instrucţiuni şi monografii, studii de impact, bilanţuri de 
mediu;  

p. realizarea de tipărituri în domeniul apelor;  
q. elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor 

hidrografice;  
r. efectuarea şi/sau participarea la audituri şi consultanţă pentru terţi în vederea 

funcţionării în siguranţă a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice 
Administraţia Naţională „Apele Române” aplică strategia în domeniul 

gospodăririi şi valorificării apelor din România, prin cele 11 Administraţii Bazinale de 
Apă, pe care le coordonează. 

În contextul implementării Directivei Cadru Apă, Administraţia Naţională 
“Apele Române” împreună cu Administraţiile Bazinale de Apă are rolul de a: 

 elabora şi actualiza Planurile de Management pe bazine/spaţii hidrografice şi pe baza 
acestora  a Planului Naţional de Management, ce reprezintă sinteza celor 11 Planuri de 
Management Bazinale, parte componentă a Schemei directoare de amenajare şi 
management; 

 supune spre avizare Comitetelor de Bazin, Planurile de Management Bazinale; 

 realiza contribuţia României la Planul de Management al Districtului Hidrografic 
Internaţional al Dunării, precum şi la Planurile de Management ale sub-bazinelor 
internaţionale (Tisa, Prut, Delta Dunării); implementează Directiva Cadru în domeniul 
apei la nivel bilateral pentru cursurile de apă frontaliere şi transfrontaliere; 

 elabora şi actualiza registrele zonelor protejate ; 

 elabora  rapoarte referitoare la implementarea Directivei Cadru Apă; 

 realiza şi dezvolta activitatea de monitorizare a apelor în conformitate cu prevederile 
legale. 

Planurile de Management elaborate pe fiecare bazin/spaţiu hidrografic sunt avizate 
de Comitetele de bazin (conform prevederilor Hotărârii de Guvern  nr. 270/2012 privind 
aprobarea regulamentului de organizare şi  funcţionare a comitetelor de bazin) care 
reunesc principalii factori din domeniul apelor: unităţile administraţiei publice locale, unităţi 
de gospodărire a apelor, reprezentanţii unităţilor industriale, ai celor din agricultură şi 
ONG-urile locale cu activităţi în domeniul protecţiei mediului. 

Comitetele au următoarele atribuţii principale în ceea ce priveşte implementarea 
Directivei Cadru în România:  

- avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru 
atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi 
amenajărilor de gospodărire a apelor; 

- colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a 
bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai 
consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum 
şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile 
aflate în competenţa lor;  

- urmăresc implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru 
aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, precum şi 
a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial mediu, 
corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional - secţiunea a II-a „Apă“, cu modificările ulterioare;  

- avizează planurile de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor 
lor, elaborate în funcţie de condiţiile bazinului/spaţiului hidrografic respectiv;  

- aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le 
integrează în schemele directoare, şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare;  
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- avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, planurile de restricţii şi de folosire 
a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinală de apă 
din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;  

- propun, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe 
decât cele prevăzute de reglementările specifice în vigoare, pentru evacuări de ape 
uzate, în vederea conformării cu obiectivele de calitate a apelor;  

- aprobă/avizează încadrarea în clase de calitate a corpurilor de apă din 
bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;  

- propun revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în 
caz de necesitate, propun elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii 
bazinului hidrografic;  

- avizează lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor 
propuse în acest scop;  

- avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în 
bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea 
participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, 
conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  

- asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre 
aprobare;  

- asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor 
oficiale;  

- se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze 
sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea 
de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care 
ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de 
parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;  

- analizează implementarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi din surse agricole, a Codului de bune practici agricole şi a 
Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi, elaborate potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 296/216/2005 
privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea 
programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.  

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comitetele pot întreprinde următoarele demersuri:  
- analizează şi dezbat orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea şi folosirea apei, 

care pot apărea în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, inclusiv transferuri 
interbazinale de debite;  

- constituie subcomitete formate din specialişti, pentru informarea, consultarea şi 
educarea utilizatorilor de apă din bazinele/spaţiile hidrografice;  

- solicită, dacă se consideră necesar, de la unităţile de gospodărire comunală, 
Administraţia Naţională „Apele Române“, utilizatori şi de la evacuatorii de ape uzate 
întocmirea de audituri independente privind calitatea resurselor de apă, starea 
tehnică şi funcţionarea sistemelor de canalizare-epurare la parametrii avizaţi.  
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Anexa 1.2 
 

Lista autorităţilor administraţii publice centrale, autorităţi administrative sau alte 
autorităţi publice cu rol secundar în implementarea Directivei Cadru Apă 2000/60/CE 
 
1. Consiliul Interministerial al Apelor (CIA) - conform Hotărârii Guvernului nr. 316/2007 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
interministerial al apelor, respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 1095/2013 pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007, 
Consiliul interministerial al apelor este organism consultativ fără personalitate juridică şi 
funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor. 
Consiliul coordonează şi avizează politicile şi strategiile din domeniul gospodăririi 
resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii, pentru realizarea unei 
abordări integrate şi durabile. 
Consiliul are următoarele atribuţii: 
- coordonează elaborarea şi urmăreşte implementarea programelor de realizare a 

infrastructurii pentru apa potabilă, pentru apa uzată şi pentru protecţia împotriva 
inundaţiilor, în conformitate cu angajamentele asumate de România în cadrul 
Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi în cadrul procesului de 
integrare europeană; 

- urmăreşte implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru 
aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, precum şi 
a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial de mediu, 
corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, cu modificările ulterioare; 

- stabileşte priorităţile în domeniul gospodăririi resurselor de apă şi protecţiei împotriva 
inundaţiilor şi face propuneri în vederea alocării şi mobilizării resurselor financiare 
disponibile pentru realizarea priorităţilor stabilite; 

- avizează planurile de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă şi pentru 
protecţia împotriva inundaţiilor, urmăreşte realizarea acestora, asigură colaborarea şi 
facilitează schimbul de informaţii între instituţii în procesul de implementare a 
directivelor europene din domeniul apelor şi managementului riscului la inundaţii; 

- urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni 
guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reformă cu obiectivele 
gospodăririi durabile a resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii; 

- raportează şi ţine legătura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei 
Europene şi cu Grupul de experţi în gospodărirea apelor al Comisiei internaţionale 
pentru protecţia fluviului Dunărea, pentru implementarea unitară a Directivei 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi a Directivei 
2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; 

- avizează programele şi planurile în vederea asigurării corelării şi integrării 
elementelor de strategie din domeniul gospodăririi resurselor de apă şi 
managementului riscului la inundaţii cu/în politicile şi strategiile sectoriale la nivel 
naţional şi urmăreşte modul efectiv de aplicare a acestora; 

- face propuneri şi urmăreşte activitatea comitetelor de bazin în legătură cu 
gospodărirea integrată a resurselor de apă şi implementarea Strategiei naţionale de 
management al riscului la inundaţii în bazinul respectiv; 

- analizează acţiunile de colaborare cu statele vecine în probleme de protecţie şi 
utilizare durabilă a apelor de frontieră, precum şi de management al riscului la 



11 

inundaţii, în vederea corelării acestora, şi face propuneri pentru îmbunătăţirea 
colaborării; 

- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la informarea şi 
consultarea publicului în problemele de gospodărire a resurselor de apă şi protecţie 
împotriva inundaţiilor; 

- coordonează activităţile legate de implementarea Coridorului verde al Dunării 
Inferioare şi de redimensionarea economică şi ecologică a luncii Dunării pe sectorul 
românesc; 

- urmăreşte stadiul implementării Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii pe termen mediu şi lung. 

 
2. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) - conform Hotărârii de Guvern 

nr. 1185/2014 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 15/01/2014), cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă 
cu aplicarea strategiei şi a programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi 
implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei 
alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: 
fitosanitar, cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al 
solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale. 
Este autoritatea de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de 
dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR, Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-
2020 - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP. 
În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia pentru 
coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de 
plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează ca unic 
interlocutor cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate 
domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR. 
Principalele structuri cu atribuţii în implementarea măsurilor pentru agricultură, care 
funcţionează în subordinea  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sunt Direcţiile 
pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti (care au în subordine ,Oficiile de 
studii pedologice şi agrochimice judeţene), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (care administrează 
infrastructura pentru irigaţii în România),  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. 

                                                   
3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) - conform 

Hotărârii de Guvern nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
14 din 08/01/2013), cu modificările și completările ulterioare.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizează, după caz, 
împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de 
activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea 
teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică 
a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, cadastru 
și publicitate imobiliară, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă 
şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, 
dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile 
administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, 
programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare 
nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din 
domeniile sale de activitate. 
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În aceste domenii, MDRAP iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în 
condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în 
domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea 
vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică 
a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, 
comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură 
legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura de 
afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urban, precum 
şi în alte domenii de activitate. De asemenea, MDRAP asigură managementul financiar 
şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare 
transfrontalieră şi transnaţională, de dezvoltare a capacităţii administrative, reabilitare 
urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, al celor finanţate din 
Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul operaţional regional 2007-
2013 şi Programul operaţional regional 2014-2020, din Fondul Social European, prin 
Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative“ 2007-2013, prin 
Programul operaţional "Capacitate administrativă" 2014-2020, programelor şi 
proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, din FEDR, 
Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat - componenta cooperare 
transfrontalieră şi Instrumentului de asistenţă pentru preaderare - componenta 
cooperare transfrontalieră, precum şi al altor instrumente de finanţare europene 
specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, finanţate 
din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins. 
MDRAP primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A 
România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Programul 
IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, Programul 
operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun 
România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operaţional comun "Bazinul Mării 
Negre" 2014-2020. 

 
Unul din obiectivele MDRAP este prioritizarea investiţiilor publice destinate satului 
românesc, în sensul finanţării prioritare a unui pachet minim obligatoriu de investiţii 
publice de tipul: şcoală, biserică, dispensar medical şi farmacie, bibliotecă şi cămin 
cultural, apă şi canalizare, drumuri locale, iluminat public, salubrizare, maşină de 
pompieri, ambulanţă, târg comunal etc. care să asigure un standard minim obligatoriu 
de civilizaţie şi confort. 

 
4. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice (ANRSC) - conform Hotărârii de Guvern 527/2013 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C (Publicat în Monitorul 
Oficial, partea I nr. 497 din 7/08/2013).  

A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, ce 
funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din 
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atributiile sale, în 
conformitate prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată. 
 

5. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) - conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare și  Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine 
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interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei publice 
centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul 
apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate naţională, pentru 
garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi 
democraţiei constituţionale. 
 Ministerul Apărării Naţionale răspunde în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru modul de aplicare a prevederilor 
Constituţiei, a celorlalte acte normative în vigoare, a hotărârilor Guvernului şi ale 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi ale tratatelor internaţionale la care 
România este parte, în domeniul său de activitate. 
 

6. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) – conform Ordonanței de 
Urgență nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgență, cu completările și modificările 
ulterioare (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01/09/2001) și a Hotărârii 
Guvernului nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 884 din 28/09/2004).  

IGSU se află în subordinea a Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform Hotărârii 
de Guvern nr. 732/2010 cu modificările şi completările ulterioare.  
Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate de IGSU vizează eficientizarea 
acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub 
control a riscurilor şi asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane şi este 
atins prin multitudinea de activităţi de prevenire şi intervenţie pentru stingerea 
incendiilor, descarcerare şi prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor şi limitarea 
pagubelor produse de inundaţii, alunecări de teren, mişcări seismice, epidemii, 
epizootii, înzăpeziri, secetă, asistenţa persoanelor aflate în situaţii critice, intervenţia la 
accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamităţi 
naturale sau antropice. 
În calitate de integrator al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, creat în 2004, IGSU coordonează acţiunile instituţiilor implicate în 
managementul situaţiilor de urgenţă, asigurând şi funcţia de punct naţional de contact 
în relaţia cu organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu 
responsabilităţi în domeniu. 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă a fost creat premergător 
aderării României la Uniunea Europeană şi reprezintă o reţea de comunicare 
permanentă între autorităţile administraţiei publice şi structurile abilitate în 
managementul situaţiilor de urgenţă, constituite pe niveluri şi domenii de competenţă, 
şi care dispun de infrastructura şi resursele necesare pentru reducerea pierderilor de 
vieţi omeneşti şi intervenţia la diferitele tipuri de situaţii de urgenţă. 
Sistemul Naţional are în compunere:  
- Comitete pentru situaţii de urgenţă (la nivel naţional, ministerial, al municipiului 

Bucureşti, judeţean şi local); 
- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (rol integrator - asigură 

transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de către Comitetul Naţional către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale); 

- Servicii publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă (inspectorate 
judeţene pentru situaţii de urgenţă); 

- Centre operative pentru situaţii de urgenţă (permanente sau temporare - se 
constituie în cadrul ministerelor şi celorlalte instituţii din cadrul sistemului, pentru a 
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asigura fluxul de informaţii anterior sau în momentul producerii unei situaţii de 
urgenţă); 

- Comandantul acţiunii (asigură coordonarea unitară la locul producerii 
evenimentului excepţional). 

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, IGSU şi structurile judeţene îndeplinesc 
misiuni de:  
- monitorizare, evaluare, cercetare a cauzelor producerii situaţiilor de urgenţă; 
- informare şi educare preventivă a populaţiei şi avertizare a acesteia, înştiinţare a 

autorităţilor administraţiei publice, despre posibilitatea/iminenţa producerii situaţiilor 
de urgenţă; 

- căutare, descarcerare şi salvare a persoanelor; 
- evacuare a persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate, prin asigurarea 

măsurilor de evacuare, instalarea taberelor de sinistraţi, participarea la transportul 
populaţiei şi al unor categorii de bunuri; 

- distrugere a zăpoarelor de gheaţă sau degajare a cursurilor de apă; 
- acordare a asistenţei medicale de urgenţă prin module SMURD din cadrul 

serviciilor de urgenţă profesioniste; 
- asigurare logistică a intervenţiei structurilor proprii şi punere la dispoziţia altor 

structuri, a unor categorii de tehnică, materiale şi echipamente; 
- stingere a incendiilor; 
- decontaminare a populaţiei, cu mijloace specializate şi/sau a punctelor de 

decontaminare personal, tehnică şi echipament recunoscute din timp în profil 
teritorial; 

- neutralizare a efectelor materialelor periculoase prin acţiuni de asanare a muniţiei 
neexplodate din timpul conflictelor militare. 
 

7. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
funcționează conform Hotărârii de Guvern nr. 957/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 
(Publicată în Monitorul Oficial, nr. 917 din 10/12/2015). 

Ministerul Economiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi 
Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, 
comerţului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea 
iniţiativei operatorilor economici. 
Ministerul Economiei îndeplineşte următoarele funcţii: 
- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a 

Programului de guvernare în domeniile economie, industrie, resurse minerale 
neenergetice, comerţ, investiţii străine, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, 
cooperaţie şi mediu de afaceri, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor 
privind creşterea economică în aceste domenii; 

- de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi 
instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de 
responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea 
materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, 
privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa; 

- de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi 
al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de 
activitate, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la 
procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene; 

- de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, 
pentru domeniile sale de responsabilitate; 
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- de autoritate de stat: 
 prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării 

reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării 
entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;  

 în domeniile economie, industrie, comerţ, investiţii străine, turism, întreprinderi 
mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, prin care se asigură urmărirea şi 
controlul respectării reglementărilor legale în vigoare. 

 în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind 
calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale; 

 prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin 
Autorităţii Naţionale pentru Turism, în condiţiile legii; 

 prin care se asigură de către operatorii de transport şi de sistem coordonarea 
metodologică şi funcţională a Dispeceratului Energetic Naţional şi a 
Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale; 

- de administrare a proprietăţii publice şi private a statului din domeniile aflate în 
competenţa sa; 

- de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a 
activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi 
cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de 
colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a 
întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului; 
- de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în 
competenţa sa; 
- colaborarea cu partenerii sociali. 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în realizarea 

funcţiilor sale, exercită, în domeniile sale de activitate, în principal, următoarele atribuţii 
generale, în conformitate cu reglementările în vigoare: 

- participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme 
economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea 
politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile coordonate; 

- iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de 
convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune 
întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, în domeniile de 
activitate; 

- asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din 
domeniile coordonate, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării 
reciproce corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent 
domeniilor coordonate; 

- transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în 
domeniile coordonate şi elaborează ghiduri pentru implementarea legislaţiei Uniunii 
Europene transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate; 

- centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea mandatelor de 
reprezentare la nivelul Uniunii Europene şi a altor documente relevante către 
aceasta din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, 
comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă, 
cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile legale 
în materie; 

- realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de 
competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; 

- elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de 
responsabilitate; 

- acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor 
străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea 
de activităţi comerciale. 
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8. Ministerul Sănătăţii (MS) - conform Hotărârii de Guvern nr. 144/2010 din 23/02/2010 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii (Publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 139 din 02/03/201), cu modificările și completările ulterioare.  
Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi reprezintă autoritatea centrală în 
domeniul asistenţei de sănătate publică. 
Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
- elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, 

în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea 
politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel 
naţional, regional şi local; 

- evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, ia măsuri pentru 
îmbunătăţirea acesteia şi informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, 
tendinţele de evoluţie şi despre măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestora; 

- reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate; 
- monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare şi ia măsuri 

pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei; 
- asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, 

resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din 
sistemul public de sănătate; 

- colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 
cu cei ai societăţii civile şi cu massmedia în scopul educaţiei pentru sănătate a 
populaţiei şi adoptării unui stil de viaţă sănătos; 

- participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi 
epidemiilor în domeniul său de competenţă; 

- reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu 
alte organisme internaţionale, în domenii de interes; 

- elaborează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în 
scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică; 

- gestionează, prin structuri specializate, programele internaţionale de asistenţă 
financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii 
asistenţei medicale acordate populaţiei; 

- colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
implementează proiecte şi programe. 

MS este responsabil pentru implementarea prevederilor Directivei 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate consumului uman, asigurând promovarea măsurilor legislative 
având ca scop protejarea sănătății publice prin stabilirea cerințelor pentru calitatea 
apei potabile, inspecția sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă a populației, 
supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, consilierea populației, 
diseminarea informației și raportarea. Se asigură că producătorii și distribuitorii de apă 
vor realiza aprovizionarea cu apă potabilă, conformarea cu standardele, monitorizarea 
de control și acoperirea costurilor monitorizării de audit. 

 
9. Ministerul Transporturilor (MT) - conform Hotărârii de Guvern nr. 21/2015 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor (Publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 50 din 21/01/2015), cu modificările și completările ulterioare.  
Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, 
următoarele atribuţii principale: 
- stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia 

şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de 
transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate 
de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport; 
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- este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de 
transport adoptate la nivelul Uniunii Europene; 

- elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul 
transporturilor, administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea 
acestei infrastructuri la dispoziţia utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său 
de activitate; 

- elaborează politica economică în domeniul transporturilor; 
- elaborează şi implementează strategii, politici şi programe de dezvoltare în 

domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum 
şi al activităţilor de transport, în concordanţă cu strategiile naţionale şi 
internaţionale; 

- coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din 
prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul 
Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, 
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica 
Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica 
Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica 
Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state 
membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea 
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la 
Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, din celelalte 
angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, 
precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor 
Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă; 

- elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de 
drumuri publice din România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri 
comunale şi străzi; 

- elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului 
combinat, care fac parte integrantă din sistemul naţional de transport; 

- notifică Comisiei Europene şi/sau statelor membre măsurile de transpunere a 
directivelor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate, în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene; 

- elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor în domeniul 
său de activitate; 

- reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul organismelor 
internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor şi a altor tratate la 
care România este parte, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţi şi organizaţii 
similare din alte state şi cu organisme internaţionale de interes din domeniul său 
de activitate; 

- îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură 
din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate; 

- avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi 
infrastructuri, inclusiv din punct de vedere al protecţiei mediului, în limita 
domeniului său de activitate; 

- asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport 
aparţinând domeniului public şi ale echipamentelor de interes naţional din sistemul 
naţional de transport, în limita domeniului său de activitate; 

-  
- emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau 

parţial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene şi din credite 
garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate 
din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate; 
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- asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au 
fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, şi îndeplinirea 
funcţiilor de sprijin specifice, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală organismul intermediar pentru 
transport, îndeplineşte şi funcţiile de selecţie şi evaluare a proiectelor, monitorizare a 
implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea ex-post a achiziţiilor publice în 
conformitate cu dispoziţiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea 
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de 
investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare 
a instrumentelor structurale 2007-2013, pentru proiectele de transport, ale organismului 
intermediar pentru transport, în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-
2020, potrivit prevederilor art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1.083/2006 al Consiliului. 

Ministerul Transporturilor asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei 
(CEF) în sectorul de transport în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) 
nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 
instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, 
în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor 
Europene. 
10. Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) - conform Hotărârii de Guvern nr. 9/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism (Publicată în 
Monitorul Oficial Partea I nr. 40 din 18 ianuarie 2013), ), cu modificările și completările 
ulterioare. 
Autoritatea Naţională pentru Turism funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate 
juridică, aflată în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, prin 
preluarea activităţilor şi structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. ANT implementează strategia natională de 
dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor si destinatiilor turistice, 
strategia de privatizare si postprivatizare în domeniul turismului, elaborată la nivelul 
ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism. 
Principaleatribuții 
- realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului pe baza planurilor şi 

programelor de marketing al turismului aprobate de ministrul delegat pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism; 

- propune, în vederea aprobării de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi turism, şi aplică planurile de dezvoltare a infrastructurii 
turistice 

- organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe 
piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice reprezentanţelor 
de promovare turistică; 

- autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv 
licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează 
pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă 
personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea 
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educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi 
activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi 
promovare turistică. 

 
11. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) funcţionează conform HG nr. 34/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice (Publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 52 din 07/01/2009), cu modificările şi completările ulterioare, ca 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul 
finanţelor publice.  
Ministerul Finanţelor Publice are rol de sinteză şi îndeplineşte următoarele funcţii 
principale:  
- de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului 

şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate 
specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, 
datorie publică, control financiar public intern, sisteme de management financiar şi 
control, coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, domenii reglementate 
specific; 

- de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi 
instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanţelor 
publice; 

- de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii şi prognoze pe termen scurt, 
mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în 
profil teritorial, precum şi fundamentarea principalelor măsuri de politică economică, 
exercitată prin Comisia Naţională de Prognoză; 

- de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea 
Europeană pentru domeniul financiar şi fiscal; 

- de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de 
tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă pentru 
preaderare, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenţei financiare 
acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb prin 
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul Financiar 
Norvegian; 

- de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum şi a contactelor 
cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu; 

- de monitorizare împreună cu celelalte ministere/autorităţi competente potrivit legii a 
asistenţei tehnice oferite acestora de instituţiile financiare internaţionale şi băncile 
guvernamentale de dezvoltare/cooperare internaţională;  

- de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum şi a contactelor 
cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu; 

- de elaborare, de promovare şi de implementare a politicii în domeniul achiziţiilor 
publice, de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării 
unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi 
de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice, exercitate 
prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice; 

- de evaluare a oportunităţii implementării proiectelor de investiţii publice ca 
parteneriate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, în vederea 
transmiterii spre aprobare Guvernului 

- de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv cu privire la 
utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public; 

- de autoritate competentă pentru elaborarea şi implementarea politicii în domeniul 
sistemelor de control intern/managerial; 

- de organizare şi exercitare a auditului intern în entităţile publice, inclusiv în 
Ministerul Finanţelor Publice;  
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- de evidenţă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;  
- de control al aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de 

activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în 
subordinea sau sub autoritatea sa;  

- de autoritate cu competenţe în domeniul politicii şi legislaţiei vamale, coordonare, 
îndrumare şi control în acest domeniu;  

- de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 
care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, etc. 

În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice și  Comisia Naţională de 
Prognoză. Sub autoritatea ministerului îşi desfăşoară activitatea, printre altele: Fondul 
naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, - F.N.I.M.M. - S.A – 
IFN, Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., CEC 
Bank- S.A., Fondul Român de Contragarantare - S.A. 

  
12. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) funcționează în baza OUG nr. 96 din 22 

decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei 
publice centrale si pentru modificarea unor acte normative (Publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 884 din 22/12/2012), cu modificările şi completările ulterioare, ca 
organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului. 
În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene are, în principiu, 

următoarele atribuții: 
 atribuțiile prevăzute de art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind 

cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 cooperează cu instituțiile având atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru 
asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică 
desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, în condițiile 
prevăzute de lege; 

 cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României în 
vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control 
specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale; 

 cooperează cu Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui 
management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor 
operaționale financiare din instrumente structurale; 

 îndeplinește atribuțiile aferente autorităților de management pentru Programul 
operațional Asistență tehnică; 

 îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Mecanismul 
financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, potrivit Memorandumului de 
înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic 
European 2004-2009; 

 îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Programului de 
cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, 
potrivit Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul 
României; 

 îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact potrivit 
Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al 
Spațiului Economic Financiar 2009-2014 și potrivit Memorandumul de înțelegere 
privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; 
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 îndeplinește atribuțiile aferente operatorului de program pentru domeniile de 
finanțare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor 
anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului 
financiar al Spațiului European Financiar 2009-2014 și ale anexei B a 
Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar 
norvegian 2009-2014; 

 îndeplinește atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, prevăzute în 
memorandumurile de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană 
privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție; 

 îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională cu 
statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene; 

 îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională, 
responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire 
instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică; 

 îndeplinește atribuțiile aferente autorității de management pentru Programul ISPA; 
 îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea 

Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe și Programul de 
cooperare elvețiano-român; 

 îndeplinește atribuțiile aferente participării la cooronarea politicii în domeniul polilor 
de creștere; 

 coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, 
instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 
2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, a 
instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu 
Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 
pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian 
pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului 
financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi 
norvegian 2014-2019; 
coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare 

a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 şi a programelor finanţate prin 
fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi prin mecanismele financiare 
SEE şi norvegian 2014-2019Ministerul Fondurilor Europene exercită în principal 
următoarele funcţii: 

 de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi 
instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării 
fondurilor europene; 

 de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului 
României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în 
limitele stabilite prin actele normative în vigoare;  

 de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor 
europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi a fondurilor alocate prin 
mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019; 

 de Autoritate de management pentru: Programul operaţional Asistenţă tehnică, 
Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul 
operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional sectorial 
Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport pentru perioada de programare 
2007-2013 şi pentru: Programul operaţional Infrastructura mare, Programul 
operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman, Programul 
operaţional Asistenţă tehnică şi Programul operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate pentru perioada de programare 2014-2020; 

 de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere pentru 
implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; 
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 de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, potrivit 
prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia 
Europeană, privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie;  

 de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională şi de 
asistenţă tehnică cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea 
Uniunii Europene; 

 de Autoritate de management pentru Programul ISPA; 
 de reglementare și gestionare fonduri europene pentru asistenţa financiară acordată 

României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar 
provizoriu Facilitatea de tranziţie, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile 
europene structurale şi de investiţii 2014-2020, Mecanismul financiar norvegian 
2009-2014, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009 şi 
2009-2014 şi fondurile alocate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-
2019; 

 
De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene: 

 inițiază proiecte de acte normative în domeniul său de activitate și avizează proiecte 
de acte normative care au legătură cu activitatea sa. 

 elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de 
comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în coordonarea 
ministerului, potrivit competenței sale. 

 solicită autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale și 
locale informații necesare desfășurării activității sale care îi sunt furnizate, în 
condițiile stabilite prin protocol încheiat între părțile implicate. 

 stabilește, în condițiile legii, raporturi de colaborare cu instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii Europene. 

 stabilește, în condițiie legii, împreună cu ministerele și celelalte organe de 
specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și 
raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării 
și/sau analizei Guvernului, după caz. 
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Anexa 1.3 
 

Lista persoanelor de contact pentru obţinerea informaţiilor utilizate în elaborarea 
Planului de Management al bazinului hidrografic Jiu 

 
 
      Biroul Plan de Management Bazinal 

1. Ilie ZANFIR - şef birou Plan de Management Bazinal 
      Date de contact: tel. 0741219490  

   fax  0251-427597 
   e-mail: ilie.zanfir@daj.rowater.ro  

 
2. Laura UNGUREANU – traducător biroul Plan de Management Bazinal 

      Date de contact: tel. 0740356258 
   fax  0250-427597 

           e-mail: laura.ungureanu@daj.rowater.ro  
 

3. Simona DINU– chimist biroul Plan de Management Bazinal 
          Date de contact: tel. 0735352764 

   fax  0250-427597 
    e-mail: simona.dinu@daj.rowater.ro  

 
4. Alina CODIȚĂ – dr. inginer. biroul Plan de Management Bazinal 

          Date de contact: tel. 0744963952 
   fax  0250-427597 
    e-mail: alina.codita@daj.rowater.ro  

 
5.  Simona VOINESCU– biolog  biroul Plan de Management Bazinal 

          Date de contact: tel. 0745119244 
   fax  0250-427597 
   e-mail: simona.voinescu@daj.rowater.ro  

 
6. Ramona  ȘERBAN– biolog  biroul Plan de Management Bazinal 

          Date de contact: tel. 0767304104 
   fax  0250-427597 
   e-mail: ramona.serban@daj.rowater.ro  

 
7. Adnana  CHIRIȚĂ– hidrolog  biroul Plan de Management Bazinal 

          Date de contact: tel. 0760908488 
   fax  0250-427597 
   e-mail: adnana.stefanescu@daj.rowater.ro  

 
 
8. Gabriel  BOLD– inginer biroul Plan de Management Bazinal 

          Date de contact: tel. 0762308220 
   fax  0250-427597 
   e-mail: gabriel.bold@daj.rowater.ro  
 

Compartimentul Relaţii cu Presa şi Secretariatul Comitetului de Bazin 
1. Camelia BĂRBUȚU  - Relaţii cu Presa   

          Date de contact: tel. 0741205031 
   fax  0251-427597 
   e-mail: camelia.barbutu@daj.rowater.ro  

 

mailto:laura.radulescu@dao.rowater.ro
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mailto:laura.radulescu@dao.rowater.ro
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2. Andreea ANDREI  - Secretariatul Comitetului de Bazin   
          Date de contact: tel. 0762634785 

   fax  0251-427597 
   e-mail: andreea.andrei@daj.rowater.ro  

 
 

mailto:laura.radulescu@dao.rowater.ro
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Anexa 4.1 
Caracterizarea corpurilor de apă subterană 

 
Corpul de apă subterană ROJI01 Câmpu lui Neag – Petrila - Depresiunea Petroşani 
 Corpul de apă subterană  freatică şi de adâncime din Depresiunea Petroşani  este de 
tip fisural, fiind acumulat în conglomerate, gresii, marne şi argile şistoase, de vârstă 
burdigaliană, din alcătuirea bazinului sedimentar Petroşani. Acest bazin prezintă o structură 
de sinclinal orientat pe direcţia V-E, axul fiind situat la N de Jiul de Vest (Jiul Românesc). La 
E de localitatea Vulcan, bazinul prezintă structura unui sinclinoriu. Anticlinalul median 
(anticlinalul Slătinioarei) separă spre E două sinclinale de mai mică amploare: la N, sinclinalul 
Petrila, iar la S, sinclinalul Sălătruc. Bazinul a fost afectat de numeroase falii longitudinale, 
dezvoltate pe marginile sale. De asemenea, apar o serie de falii transversale, dintre care cele 
mai importante sunt cele din zona Petrila. 
 Depozitele burdigaliene acvifere sunt parţial neacoperite, parţial acoperite de sol sau 
de diferite tipuri genetice de depozite cuaternare (fluviale, aluviale, deluviale, coluviale, 
eluviale etc.). Infiltraţia eficace este de 315 – 472,5 mm/an, gradul de protecţie fiind puternic 
nesatisfăcător. Debitele izvoarelor oscilează între 0,14 şi 6 l/s. Alimentarea corpului se face 
din zona de ramă, fiind predominantă din apele de suprafaţă, la care se adaugă şi aportul din 
precipitaţii. Diagramele Piper, Schoeller şi Stiff  (fig. 4.1 şi 4.2) sunt executate după datele 
obţinute din lucrările PROSPECŢIUNI S.A. (Strusiewicz et al., 1983; Bandrabur et al., 2001). 

 
Figura 4.1 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor 

surse amplasate pe suprafaţa corpului de apă 

 
Figura 4.2  Diagrama Stiff efectuată pe baza analizelor chimice ale probelor de apă recoltate 

de pe pâraiele Vacii şi Jieţ şi râul Jiu de est 
  
Corpul de apă subterană ROJI01, cu dezvoltare în zonă dominant montană pentru care a fost 
întocmită harta utilizării terenului (prin programul Corine Land Cover 2000) (fig. 4.3), are 
suprafaţa acoperită într-o proporţie mai mică (45%) de suprafeţe agricole.   
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Figura 4.3- Utilizarea terenului  pentru corpul de apă subterană ROJI01 
 
 Corpul de apă subterană ROJI02 Cloşani – Baia de Aramă -  Podişul Mehedinţi 
 
 Corpul de apă subterană freatică şi de adâncime Cloşani – Baia de Aramă din Podişul 
Mehedinţi este de tip carstic-fisural, fiind acumulat în calcare, marnocalcare, gresii şi 
conglomerate, de vârstă jurasic-cretacică, ale Autohtonului Danubian şi ale Pânzei de 
Severin. Depozitele jurasic-cretacice acvifere prezintă continuitate pe sub petecul de cristalin 
de la N de Baia de Aramă, care aparţine Pânzei Getice (Seria de Sebeş – Lotru, de vârstă 
precambrian superioară). 
 Depozitele jurasic-cretacice sunt afectate de două falii cu decroşări importante, ambele 
orientate V-E: în centru, falia Obârşia Cloşani şi, în sud, falia Izverna-Ponoarele-Baia de 
Aramă. Depozitele sunt parţial neacoperite, parţial acoperite de sol, de diferite tipuri genetice 
de depozite cuaternare (aluviale, fluviale, deluviale, coluviale, eluviale etc.). Infiltraţia eficace 
este 472,5 – 630 mm/an, gradul de protecţie fiind puternic nesatisfăcător. Descărcările prin 
izvoare au indicat debite de 32,5 – 254,6 l/s. Acest corp este alimentat din precipitaţii şi din 
pierderi în subteran ale apelor de suprafaţă. 
 Pe parcursul realizării celui de-al doilea Plan de Management Bazinal a fost 
completată caracterizarea acestui corp de apă subterană. 
 Imaginea structurală majoritar acceptată pentru zona Motru Sec - Baia de Aramă este 
aceea a unui sinclinal cu depozite calcaroase pe flancuri şi formaţiuni impermeabile ale 
pânzelor de Severin şi Getică în axă (Pop şi al. 1975), profunzimea atinsă de calcare fiind de 
1000 m (fig.4.4). Diaconu (1989) a elaborat o noua ipoteză asupra structurii. Conform acestei 
ipoteze grosimea pânzelor din axul sinclinalului este mult mai mică (fig. 4.5). 
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Figura  4.4- Secţiune geologică în zona Motru Sec – Baia de Aramă 

 (după Pop şi al., 1975) 
 

 
Figura 4.5   - Secţiune geologică în zona Motru Sec – Baia de Aramă (după Diaconu, 1989, 

modificată de Rotaru,2008) 
 
 În fâşia sudică de calcare situaţia este opusă faţă de partea nordică. Izvoarele sunt 
numeroase şi cu debite mari. A fost inventariat un număr de 43 de surse (Goran, 1978). Ele 
apar, în majoritate, pe malul stâng al pârâului Bulba (fig.4.6). Dintre aceste izvoare le 
menţionăm pe cele mai importante, după cum urmează : 
 1. Estavela Bulba Amonte. Este un fenomen carstic ce funcţionează în dublu sens. La 
viituri funcţionează ca izvor cu debite de până la 25 l/s, iar în perioade de secetă funcţionează 
ca ponor, primind o parte din apele pârâului Bulba. 
 3. Izvorul Bulba Aval cu debite de până la 35 l/s. 
 5. Izvorul de la Icoană. Împreună cu izvoarele 1 - 4 apare dintr-o fisură la baza unui 
perete calcaros. Izvoarele 3 - 5 sunt captate, apele lor fiind folosite pentru păstrăvăria din 
Baia de Aramă. Are debite maxime aproximate de până la 100 l/s. 
 Sursele sistemului  se situează în banda calcaroasă din proximitatea oraşului Baia de 
Aramă. Se cunosc peste 15 surse cu debite medii între 1 şi 200 l/s.    
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 6. Izvorul Bolborosul. Apare pe pârâul lui Berilă la circa 400 m amonte de confluenţa cu 
pârâul Bulba de sub o îngrămădire de blocuri de calcar. Are debite între 6 şi 85 l/s şi este 
captat. 
 7. Izvorul de la Păstrăvărie. Apare pe acelaşi pârâu al lui Berilă la aproximativ 200 m 
amonte de confluenţă. 
 9. Izvorul Abator. Are debite între 60 şi 300 l/s şi apare în patul aluvionar al luncii 
pârâului Bulba în versantul stâng al văii. 
 10. Captarea de la confluenţa pârâului Mânăstirii cu pârâul Bulba cu un debit de 7 l/s 
care alimentează fântâna de la Biserică. 
 11. Izvorul Rece. Are debite între 35 şi 115 l/s. 
 12. Izvorul Muncelul. Are debite între 70 şi 500 l/s. Apare în patul aluvionar al Brebinei 
amonte de confluenţa acesteia cu pârâul Bulba în versantul drept al văii. 
 13. Izvorul Ovid. Are debite între 65 şi 600 l/s. Ca şi izvorul Muncelul apare în patul 
aluvionar al Brebinei însă, spre deosebire de acesta, în versantul stâng al văii. 
 

 
 
 
  
 Direcţiile de drenaj figurate pe schiţa hidrogeologică (fig.4.7) şi ale căror parametri 
principali sunt prezentaţi tabelul 4.1 au fost stabilite prin patru experimente de trasare: 
 - Trasarea care a pus în evidenţă legătura hidrogeologică dintre pierderea de pe valea 
Gorganul şi izvoarele de la confluenţa pârâului Bulba cu pâraiele Malareca (Izvorul de la 
Icoană) şi Berilă (Izvorul Bolboros) a fost realizată de Slăvoacă şi al. în 1970. Autorii au folosit 

ca trasor 
131

I, acesta  fiind detectat în izvoare după 96 de ore de la injectare. Viteza medie de 
tranzit a fost de 1750 m/zi pentru o distanţă în linie dreaptă de 7 km (Slăvoacă şi al., 1985). 
 - Aceiaşi autori au realizat şi trasarea Motru Sec - Baia de Aramă, trasorul fiind de 
această dată In-EDTA. Pierderile din Motru Sec au fost apreciate la 100 l/s iar lansarea a fost 
făcută în amonte de satul Motru Sec. Trasorul a fost detectat în izvoarele Muncelul şi 
Bolboros după 120 ore, perioada medie de tranzit fiind de 206 ore pentru ambele izvoare. 
Viteza medie de tranzit a fost de 1400 m/zi. De menţionat că această trasare a constituit 
prima dovadă a continuităţii calcarelor Autohtonului Danubian pe sub depozitele Pânzei de 

Figura 4.6 Schiţa localizării izvoarelor din zona Baia de Aramă (după Goran, 1978). 
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Severin şi Getică. Viteza mare de tranzit a apei dovedită de aceste trasări pune sub semnul 
întrebării interpretarea conform căreia depozitele calcaroase se afundă până la mai mult de 
500 m sub depozitele Pânzei Getice.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.7 - Schiţa hidrogeologică a zonei 
Motru Sec-Baia de Aramă:  
1. formaţiuni carstice ale Autohtonului 
Danubian;  
2. formaţiuni necarstice ale Autohtonului 
Danubian;  3.Pânza de Severin; 4. Pânza 
Getică; 5. Depozite cuaternare; 6. şariaj; 7. 
falie; 8 . limită geologică; 9. direcţia de 
curgere a apelor subterane stabilită prin 
marcări cu trasori; 10 izvoare: a) Ovid ; b) 
Muncelu ;        c) Abator ; d) Bolboros ; e) 
La Icoană; f) Bulba Amonte ; 11. ponoare;  
12. Secţiuni geologice (după Iurkiewicz şi 
al., 1991 modificată) 
 
 
 
 

 - Diaconu şi Gaşpar au realizat în 1989 (în Diaconu, 1989) trasarea ponorului din valea 
Izvorele, trasorul fiind identificat tot în izvoarele de la Baia de Aramă. Ponorul din valea 
Izvorele se constituie astfel în cel mai nordic punct de pătrundere organizată a apelor în 
hidrostructură. 
 -  Marcarea estavelei Bulba Amonte a fost realizată de Povară (1992), trasorul apărând 
după 52 ore de la lansare în izvorul de la Icoană. Trasorul folosit a fost fluoresceina. 
 
Tabel 4.1. Caracteristicile experimentelor de trasare în sistemul carstic Motru Sec – Baia de 

Aramă 

Ponor 
Sursa 

Gorganul 
Data: iulie 1970 

Motru Sec 
Data: 4.10.1983 

Izvorele 
Data:2.10.1989 

H 
(m) 

L 
(km) 

T 
(zile) 

H  
(m) 

L 
(km) 

T 
(zile) 

H  
(m) 

L 
(km) 

T 
(zile) 

Ovid - - - - - - 407 9,8 15 

Muncel 175 9,2 3 75 8,1 5 405 9,7 15 

Abator - - - - - - 390 10 15 

Bolboros 150 8,4 3 50 7,9 5 380 10 15 

La Icoană 159 8,6 3 - - - - - - 

  
 Sistemul carstic Motru Sec - Baia de Aramă este un sistem complex, ceea ce nu a 
permis  o analiză pe cale analitică. Analiza sistemică aduce totuşi câteva informaţii asupra 
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comportamentului hidrodinamic şi asupra structurii sale interne sintetizate în fig. 4.8. Schema 
prezintă un sistem definit prin reţeaua de interacţiuni între subsisteme şi de relaţiile intrare - 
ieşire ale fiecărui subsistem în parte. 

Ploaie Scurgere de

suprafata

Flux secundar

Scurgere de

suprafata +

Stocaj

bazin

Motru Sec

Componenta

 rapida

Componenta

 lenta

Ploaie Flux principal

Abator

Muncel

Ovid

Figura 4.8-  Reprezentarea schematică a sistemului carstic Motru Sec – Baia de Aramă 
 
 Concluziile care decurg din această schemă (Rotaru, 2008) sunt: 
 a) De ordin geologic. Imaginea structurală majoritar acceptată astăzi pentru zona 
Motru Sec - Baia de Aramă este aceea a unui sinclinal cu depozite calcaroase pe flancuri  şi 
formaţiuni impermeabile ale pânzelor de Severin şi Getică în axă (Pop şi al. 1975), 
profunzimea atinsă de calcare fiind de 1000 m. Diaconu (1989) a elaborat o noua ipoteză 
asupra structurii. Conform acestei ipoteze grosimea pânzelor din axul sinclinalului este mult 
mai mică. 
 Existenţa unei componente rapide a curgerii ca şi timpul scurt al transferului de masă 
între pierderile râului Motru Sec şi sursele sistemului sunt argumente puternice pentru cea de 
a doua ipoteză. 
 b) De ordin hidrodinamic. Sursele Ovid şi Muncel sunt principalele exurgenţe ale unei 
componente lente a scurgerii. Legătura acestei componente cu pierderile din râul Motru Sec 
dovedită de trasări şi confirmată de analiza noastră (o parte importantă a inerţiei sistemului se 
datorează capacităţii de stocaj a bazinului Motru Sec) o face însă la fel de vulnerabilă la o 
eventuală poluare fizică sau chimică ca şi componenta rapidă a scurgerii a cărei principală 
exurgenţă este reprezentată de sursa Abator. 
 In zona sistemului carstic Motru Sec – Baia de Aramă a fost efectuată modelarea 
ARMAX. Acest tip de modelare este un instrument eficient şi util în simularea şi predicţia 
regimului de curgere al izvoarelor carstice. Cu toate că sistemul carstic Motru Sec – Baia de 
Aramă este un sistem complex, cu alimentare importantă atât din pierderile râului Motru Sec 
cât şi din precipitaţii iar modelul utilizat este de tip SISO (Single Input, Single Output) modelul 
a putut fi folosit atât pentru simularea cât şi pentru predicţia regimului de curgerea al 
izvoarelor Ovid şi Muncel. Este evident că modelul are performanţe net superioare atunci 
când sistemul are un comportament apropiat de liniaritate, cum este cazul utilizării sale pentru 
simularea debitelor râului Motru Sec înregistrate la staţia aval Valea Pietrei.  

Diagramele Piper şi Schoeller (fig.4.9) au fost elaborate după datele PROSPECŢIUNI 
S.A. (Bandrabur et al., 1999). Chimismul apelor este determinat de parageneza minerală 
specifică calcarelor. Acestea au un chimism foarte asemănător, fiind bicarbonatat 
calcicmagneziene. 
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Figura 4.9-  Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale probelor 

de apă recoltate de la Călugăreni, Brebina şi Bulba 
 
 
 Din analiza hărţii utilizării terenului realizată pentru corpurile de apă subterană ROJI02 
(fig.4.10), ROJI03 (fig.4.12) şi ROJI04 cu dezvoltare în zona montană (fig. 4.14) se observă 
că suprafaţa  acestor corpuri de apă  este acoperită dominant de păduri.  

 
Figura 4.10 Utilizarea terenului  pentru corpul de apă subterană  ROJI02 

 
 Corpul de apă subterană ROJI03 Tismana – Dobriţa - Munţii Vâlcan 

Corpul de apă subterană mixt (freatic şi de adâncime) Tismana – Dobriţa, de tip 
carstic-fisural, este situat în partea de sud a Munţilor Vâlcan, fiind acumulat în calcare, 
marnocalcare, gresii şi conglomerate, de vârstă jurasic-cretacică, din alcătuirea Autohtonului 
Danubian. 

Depozitele jurasic-cretacice sunt parţial neacoperite, parţial acoperite de sol, de diferite 
tipuri genetice de depozite cuaternare (aluviale, fluviale, deluviale, coluviale, eluviale etc.) sau 
de depozite badeniene, sarmaţiene şi meoţiene aparţinând flancului intern al Avanfosei 
Carpatice. Infiltraţia eficace a fost apreciată la 472,5 – 630 mm/an, gradul de protecţie fiind 
puternic nesatisfăcător. Nota specifică a izvoarelor din zona carstică o reprezintă valoarea 
mare a debitelor, respectiv între 68,8 şi 604 l/s. Drenarea apelor subterane se face către văile 
principale, la care se adaugă şi o descărcare subterană în depozitele badeniene, sarmaţiene 
şi meoţiene aparţinând flancului intern al Avanfosei Carpatice. 

La limita dintre depozitele jurasic  cretacice acvifere ale corpului Tismana – Dobriţa şi 
depozitele neogene ale Avanfosei Carpatice sunt amplasate captările de izvoare de la 
Izvarna.  
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Diagramele Piper şi Schoeller au fost elaborate după datele unor izvoare din arhiva  
PROSPECŢIUNI S.A (Iurkiewicz et al., 1991) (fig. 4.11 ). 
 Chimismul apelor este determinat de parageneza minerală specifică calcarelor dar şi a 
acviferelor pe care le drenează (şisturi cristaline). Chimismul lor variază de la 
bicarbonatatcalcic la bicarbonatatcalcic - clorosodic – sulfatat-magnezian. 

 
Figura 4.11 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei 

izvoarelor Bolborosu, Mănăstire, Pătrunsa şi Cucute  
 

Protecţia naturală a corpului dezvoltat în roci carstice este redusă dar lipsa factorilor 
poluanţi oferă condiţiile ca apa să fie de calitate. 

 
Figura 4.12- Utilizarea  terenului  pentru corpul de apă subterană  ROJI03 

  
 Corpul de apă subterană ROJI04 Vârciorova – Nadanova – Ponoarele - Podişul 
Mehedinţi 
 Corpul de apă subterană (freatică şi de adâncime) Vârciorova – Nadanova –  
Ponoarele din Podişul Mehedinţi este de tip carstic-fisural, fiind acumulat în depozite jurasic-
cretacice, reprezentate prin calcare din alcătuirea Autohtonului Danubian şi prin calcare, 
marnocalcare, gresii şi conglomerate din alcătuirea Pânzei de Severin. În stiva depozitelor 
calcaroase danubiene a fost separată la partea inferioară o serie alcătuită din calcare 
stratificate în bancuri groase, iar la partea superioară din calcare masive.  

Acest corp are orientarea generală SV-NE. Spre NV, depozitele jurasic-cretacice 
danubiene sunt şariate de depozitele sincrone ale Pânzei de Severin sau de cristalinul Pânzei 
Getice (Seria de Sebeş – Lotru, de vârstă precambrian superioară). Spre SE, depozitele 
jurasic-cretacice danubiene sunt şariate de depozitele sincrone ale Pânzei de Severin care, la 
rândul lor, sunt şariate de cristalinul getic; în continuare, spre SE, depozitele danubiene se 
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afundă sub depozitele neogene de pe flancul intern al Avanfosei Carpatice (din partea de 
VNV a Olteniei). 
 Depozitele jurasic-cretacice acvifere sunt parţial neacoperite, parţial acoperite de sol 
sau de diferite tipuri genetice de depozite cuaternare (deluviale, aluviale, coluviale, fluviale, 
eluviale etc.). Infiltraţia eficace a fost estimată la 472,5 – 630 mm/an, ceea ce conferă un grad 
de protecţie puternic nesatisfăcător. Descărcarea apelor subterane se realizează prin izvoare 
ale căror debite oscilează între 0,1 şi 114,5 l/s. 
 Diagramele Piper şi Schoeller (fig. 4.13) au fost executate după datele 
PROSPECŢIUNI S.A (Bandrabur et al., 1999). Apele sunt bicarbonatat calcice conform 
paragenezei minerale specifică calcarelor. 

 
Figura 4.13- Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei 

izvoarelor Sfodea şi Valea Morilor 
 

 
Figura 4.14- Utilizarea terenului  pentru corpul de apă subterană  ROJI04 

 
 Corpul de apă subterană ROJI05  Lunca şi terasele Jiului 

 
 Corpul de apă subterană  freatică este de tip poros permeabil, dezvoltat în depozitele 
de luncă şi terasă ale văii Jiului şi afluenţilor săi fiind de vârstă cuaternară. 
 Acviferul din lunci şi terase este constituit din pietrişuri şi bolovănişuri prinse în mase 
nisipoase, uneori argile nisipoase şi chiar argile. 
 În zona Piemontului Getic apa este acumulată atât în depozitele aluvionare din lungul 
râurilor (nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri), dar şi în nisipurile şi pietrişurile Pleistocenului 
inferior atribuite Formaţiunii de Cândeşti. 

59%

1%
39%

1%

Terenuri cultivate 

Paduri

Suprafete

artificiale(localitati, zone

industriale)

Corpuri de apa de

suprafata 



34 

În zonele de luncă stratele freatice se dezvoltă la adâncimi de 2- 5 m. 
 În zona de dealuri, luncile şi terasele Jiului şi ale afluenţilor secundari constituie sursele 
cele mai importante de apă. 
 Acviferul freatic din terasa înaltă a Jiului este, de asemenea, evidenţiat de numeroase 
izvoare cu debite importante: Căciulăreşti, Raeţi, Sadova. In această terasă predomină 
adâncimile cuprinse între 10-20 m. Alimentarea acviferelor freatice se face atât prin infiltrarea 
precipitaţiilor cât şi prin drenarea complexului acvifer al Pleistocenului inferior din câmpul 
înalt, sau prin drenarea stratelor acvifere din trepte morfologice superioare cu care vin în 
contact. 
 Cele mai mari debite au fost întâlnite la izvoarele ce apar din terasa superioară a Jiului 
(30-80 l/min) între Coţofeni şi Işalniţa, din terasa inferioară a Jiului (până la 60 l/min), în zona 
Melineşti- Muieruşu (50 l/min).  

Apele freatice cantonate în depozitele de terasă sunt caracterizate ca ape 
bicarbonatate-calcice-magneziene sau carbonatate-sodice, cu o mineralizaţie totală cuprinsă 
între 500 mg/l şi 1000 mg/l. 
 Diagramele Piper şi Schoeller (fig.4.15) executate arată o foarte mare variaţie a 
chimismului apelor corpului, de la bicarbonatat calcic magnezian la sulfatat calcic magnezian, 
sau bicarbonatat sodic. 

 
Figura 4.15  Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor 

existente în zona corpului de apă 
 

 Din analiza hărţii utilizării terenului (fig.4.16) se observă că suprafaţa corpului de apă 
subterană este acoperită în proporţie mare (70%) de terenuri agricole. 

 
Figura 4.16- Utilizarea terenului pentru   corpul de apă subterană  ROJI05 
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 Corpul de apă subterană ROJI06  Lunca şi terasele Dunării 
 Corpul de apă subterană freatică de tip poros permeabil se dezvoltă în depozitele din 
lunca şi terasele Dunării şi este de vârstă cuaternară. 

Stratul acvifer freatic din luncă este cantonat în bolovănişuri şi pietrişuri prinse într-o 
masă de nisip mediu şi grosier, cu grosimi de 5-16 m şi cu debite ce variază între 4-8 l/s/foraj, 
pentru denivelări de 0,1-0,4 m. 

 În sectorul Calafat-Bechet, lunca Dunării are lăţimi variabile cuprinse între 2,5-10 Km 
şi se caracterizează prin existenţa unor întinse suprafeţe de mlaştini, lacuri şi bălţi. Astfel, în 
zona dintre Dunăre şi linia localităţilor Ciuperceni, Desa, Ghidiciu, Rastu, lunca este 
înmlăştinită şi deşi, în perioadele de secetă nivelul piezometric coboară sub 2 m adâncime, în 
partea de est a acestui sector se găsesc o serie de lacuri cu apă permanentă care se 
exploatează piscicol, cum sunt lacurile Bistreţ, Rastu şi o serie de bălţi şi lacuri nepermanente 
(Balta Rastu). 

Depozitele care cantonează stratul acvifer freatic din luncă sunt constituite din pietrişuri 
şi bolovănişuri până la adâncimea de 25 m, iar grosimea stratului acvifer este cuprinsă între 
5-20 m (fig. 4.17).  

 
Figura 4.17  Secţiune hidrogeologică între Coveiu – Catanele – Dunăre 

 
Acviferele freatice din terase ocupă o mare suprafaţă, iar pentru fiecare nivel de terasă 

se poate individualiza existenţa unui orizont acvifer cu caracteristici diferite, care sunt puse în 
evidenţă prin numeroase izvoare ce apar la contactele morfologice. 

Terasa veche - Perişoru – este constituită din formaţiuni ce aparţin Pleistocenului 
mediu, fiind reprezentate prin pietrişuri şi nisipuri grosiere, precum şi prin depozite loessoide. 

Acviferul freatic este pus în evidenţă prin apariţia a numeroase izvoare la contactul cu 
terasele mai joase.  

Izvoare frecvente mai apar şi între localităţile Baloţi şi Crivina, apoi în apropierea 
localităţii Braniştea. 

Grosimea depozitelor de terasă variază între 5 m şi 15 m. Nivelul piezometric este 
situat la adâncimi destul de mari, de 15-45 m. 

Terasa înaltă Flămânda are o lăţime maximă de 8-10 Km. Depozitele, a căror grosime 
variază între 1 m şi 12 m, sunt reprezentate prin pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri grosiere, 
fiind atribuite Pleistocenului superior, peste care urmează dunele de vârstă holocen superior. 

Din aceste depozite apar numeroase izvoare, cum sunt cele de la Cujmir şi Cetate, cu 
debite cuprinse între 0,5-2,5 l/s; apoi la nord-vest de comunele Călăraşi şi Dăbuleni. 

Terasa Băileşti este cea mai întinsă, fiind acoperită în întregime de dune care în cea 
mai mare parte sunt consolidate, mascând limitele de contact cu celelalte terase. Grosimea 
depozitelor variază între 5 m şi 15 m, fiind constituite din pietrişuri şi bolovănişuri care aparţin 
Pleistocenului superior. 
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Nivelul piezometric se găseşte la 8-15 m adâncime. In apropierea Dunării, ca la 
Tismana şi Batoţi, nivelul se situează la adâncimi de circa 25 m. 

Izvoarele din dreptul localităţilor Călăraşi, Dăbuleni, Ianca şi Potelu au debite care 
variază între 0,5-10 l/s. 

Apele izvoarelor sunt de tipul bicarbonatate-calcice. 
In terasa Corabia (terasa inferioară), depozitele de dune care o acoperă au grosimi de 

10-15 m. Grosimea depozitelor de terasă variază între 8-15 m. Aceste depozite de pietrişuri şi 
nisipuri sunt atribuite Holocenului inferior. 

Acumulările terasei joase Ciuperceni sunt acoperite de depozite cu caracter loessoid şi 
de dune,fiind atribuite Holocenului superior. Dunărea, bălţile Jiana, Rotunda, precum şi 
pâraiele Blahniţa, Rogova, Oraviţa exercită o puternică acţiune de drenaj a acviferului din 
această terasă. 
 Pe lângă caracterizarea iniţială realizată (Macaleţ et al., 2013), pe parcursul elaborării 
celui de-al doilea Plan de Management Bazinal, au fost adăugate descrierii un număr de 
6secţiuni hidrogeologice (Radu et al.,2013), realizate prin forajele hidrogeologice (de ordinul I 
şi II) aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale dispuse, de la vest la est,  pe următoarele 
aliniamente:- Pristol ;- Maglavit; -Ciuperceni; -Desa; - Ghidiciu  şi – Catanele. Acestea au pus 
în evidenţă depozite de luncă şi depozite aparţinând teraselor joasă, inferioară şi superioară. 

Din punct de vedere litologic, depozitele de luncă sunt constituite, în principal, din 
nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri, local cu intercalaţii de nisipuri cu pietrişuri (Maglavit, 
Ciuperceni, Desa). La partea superioară a acestora se dezvoltă, subordonat nisipuri cu 
pietrişuri, nisipuri, nisipuri argiloase (Ghidiciu), nisipuri cu pietrişuri, nisipuri (Ciuperceni), 
silturi argiloase nisipoase, nisipuri siltice (Pristol). Cu totul subordonat apar intercalaţii 
argiloase, cu dezvoltare lenticulară (Ghidiciu).  

Local, depozitele aluvionare sunt acoperite, de depozite loessoide, cu dezvoltare 
continuă sau discontinuă, reprezentate prin silturi +/- nisipoase +/- argiloase +/- concreţiuni 
calcaroase (Pristol (fig. 4.18), Maglavit (fig. 4.19), Ciuperceni (fig. 4.20);) sau  argile siltice 
(Catanele). În unele zone sunt bine dezvoltate nisipurile de dune (Desa).  
 

 
Figura 4.18 - Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice de la Pristol 
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Figura 4.19 - Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice de la Maglavit 
 
 

 
Figura 4.20- Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice 

 de ordinul I Ciuperceni 
Depozitele terasei joase (T5), foarte bine dezvoltate la Ghidiciu (fig. 4.21), au fost 

interceptate de toate secţiunile hidrogeologice executate în acest sector, cu excepţia profilelor 
de la Maglavit şi Catanele, unde acestea lipsesc.  

Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri cu pietrişuri şi 
bolovănişuri în bază, cu excepţia profilului de la Catanele, unde în baza depozitelor acestei 
terase se întâlnesc nisipuri cu pietrişuri. Pe verticală se trece la nisipuri cu pietrişuri (Desa), 
nisipuri, nisipuri argiloase +/- siltice (Pristol). Subordonat apar intercalaţii lenticulare, cu 
dezvoltare redusă, de argile nisipoase +/- concreţiuni calcaroase (Ghidiciu).  

La partea superioară se dezvoltă depozite cu caracter loessoid, reprezentate prin silturi 
nisipoase +/- argiloase +/- concreţiuni calcaroase, nisipuri siltice. 

Depozitele terasei inferioare (T4) au fost identificate la Pristol, Ciuperceni, Desa (fig. 
4.22) şi Catanele (fig. 4.23). 

Din punct de vedere litologic, în alcătuirea terasei inferioare se remarcă granoclasarea 
pe verticală a depozitelor, acestea fiind constituite în baza din nisipuri cu pietrişuri şi 
bolovănişuri, peste care se dispun, nisipuri cu pietrişuri, nisipuri +/- argiloase. Excepţie face 
profilul de la Pristol, unde întreaga stivă de depozite aluvionare este alcătuită din nisipuri cu 
pietrişuri şi bolovănişuri. 

Depozitele loessoide, care se dezvoltă la partea superioară a depozitelor aluvionare, 
sunt alcătuite din silturi argiloase +/- nisipoase +/- concreţiuni calcaroase, care pot trece 
lateral la nisipuri siltice +/- argiloase. 

La Catanele depozitele loessoide au grosimi apreciabile, de 10 – 12 m. 
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Figura 4.21- Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice 

de ordinul I Ghidiciu 

 
Figura 4.22- Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice 

de ordinul I Desa 
 

 
Figura 4.23- Secţiune hidrogeologică prin forajele hidrogeologice 

 de ordinul I Catanele 
 

Depozitele terasei superioare (T3) au fost interceptate de secţiunile hidrogeologice 
executate la Pristol, Maglavit, Ciuperceni şi Catanele. Succesiunea litologică este alcătuită 
din depozite grosiere în bază, nisipuri cu pietrişuri şi bolovanişuri, subordonat cu intercalaţii 
de nisipuri cu pietrişuri (Maglavit), peste care se dispun nisipuri, nisipuri argiloase +/- siltice 
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+/- concreţiuni calcaroase. Local apar nivele de argile cu concreţiuni calcaroase (Ciuperceni) 
sau argile nisipoase +/- concreţiuni calcaroase (Catanele). 

Partea superioară a depozitelor terasei superioare este reprezentată prin depozite 
loessoide, alcătuite din loessuri (Maglavit), argile +/- nisipoase +/- siltice +/- concreţiuni 
calcaroase, silturi argiloase, local nisipuri siltice. La Maglavit depozitele loessoide au grosimi 
de până la 10 m. 

Depozitele precuaternare din acest sector sunt de vârstă mio – pliocenă şi au o 
înclinare generală către nord - vest (conform Hărţii geologice a României, scara 1:200.000, 
foile Turnu Severin – 1966 şi Calafat – Bechet -1967). 

Aceste depozite sunt constituite din marne şi argile la Pristol (de vârstă ponţiană), 
argile cu rare intercalaţii de nisipuri argiloase la Maglavit (de vârstă ponţiană), predominant 
nisipuri, cu intercalatii de argile, argile nisipoase la Desa (atribuite Dacianului, pe baza 
litologiei) şi argile, subordonat marne la Ghidiciu (foarte probabil de vârstă ponţiană). 

Având în vedere structura geologică generală a regiunii şi vârsta depozitelor din baza 
depozitelor cuaternare, se poate presupune existenţa unei falii în cadrul depozitelor mio – 
pliocene, situată între Ciuperceni şi Desa, cu compartimentul vestic ridicat, unde aflorează 
depozitele ponţiene, mai vechi, şi compartimentul estic coborât, unde s-au conservat şi 
aflorează depozitele mai noi, daciene. La est de Desa, la Ghidiciu, Ponţianul aflorează din 
nou, datorită ridicării către sud a întregii stive de depozite. 

Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul localizat în depozitele de luncă se află în 
conexiune hidraulică directă cu Dunărea, fiind drenat de către aceasta, cu excepţia 
perioadelor cu ape mari, când Dunărea alimentează acviferul freatic.  

Alimentarea acviferului freatic din depozitele de luncă se realizează din precipitaţii, pe 
suprafaţa de dezvoltare a acestor depozite, local din izvoarele de la baza teraselor şi, aşa 
cum s-a menţionat, din Dunăre, în perioadele cu ape mari.   

Conform datelor de la execuţia forajelor hidrogeologice de observaţie, în zona de 
luncă, adâncimea medie la care s-a situat nivelul piezometric al acviferului freatic localizat în 
aceste depozite a fost de 7, 25 m la Pristol, 6,37 m la Maglavit, 2,85 m la Ciuperceni, 3,08 m 
la Desa, 2,64 m la Ghidiciu şi 3,38 m la Catanele. 

Datorită dezvoltării la partea superioară a depozitelor de luncă a depozitelor 
semipermeabile sau greu permeabile (silturi +/- argiloase +/- nisipoase +/- concreţiuni 
calcaroase, local nivelul piezometric are caracter ascensional, respectiv la Ciuperceni, Desa  
şi Catanele.  

La Ciuperceni, între forajul F1 şi Dunăre, se dezvoltă o zonă uşor depresionară, în 
care apar bălţi. Deoarece nivelul piezometric măsurat în forajul F1 se află la o cotă superioară 
acestei zone depresionare, se poate considera că aceste bălţi sunt alimentate de către 
acviferul freatic. 

Acviferul localizat în depozitele terasei joase, nu este dezvoltat în tot sectorul analizat, 
deoarece această categorie de depozite nu au fost identificate la Maglavit şi Catanele. 

Nivelul piezometric s-a situat, la execuţia forajelor, la adâncimea de 17 m la Pristol, 
3,82 m la Ciuperceni, 6,1 m la Desa şi la adâncimea medie de 3,44 m la Ghidiciu. 

Local, la Ghidiciu, nivelul piezometric are caracter uşor ascensional în forajul F6, 
datorită prezenţei la partea superioară a depozitelor a unui nivel de roci slab permeabile. 

Alimentarea acviferului se realizează din precipitaţii, acesta aflându-se în legătură 
hidraulică cu acviferul din luncă şi cu cel din terasa inferioară, cu excepţia profilului de la 
Pristol, unde terasa inferioară se descarcă prin izvoare, alimentând terasa joasă. 

Acviferul cantonat în depozitele terasei inferioare a fost pus în evidenţă prin foraje la  
Ciuperceni, Desa şi Catanele. La Maglavit depozitele acestei terase nu au fost identificate, la 
Pristol nu a fost executat foraj pe acest nivel de terasă, iar la Ghidiciu, datorită dezvoltării largi 
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a terasei joase, forajele de observaţie nu au interceptat decât depozite aparţinând acestei 
unităţi morfologice.  

Cu excepţia profilului de la Pristol (aşa cum s-a menţionat), în zonele în care se 
dezvoltă depozitele terasei inferioare, există conexiune hidraulică între acviferul localizat în 
aceste depozite şi acviferele din terasele joasă şi superioară. 

Nivelul piezometric este în general liber, cu excepţia forajului F7 Desa, unde este uşor 
ascensional şi a profilului de la Catanele, unde acviferul localizat în depozitele terasei 
inferioare este sub presiune, datorită prezenţei la partea superioară a depozitelor poros 
permeabile a depozitelor greu permeabile (silturi argiloase +/- nisipoase +/- concreţiuni 
calcaroase). 

Forajele executate în depozitele terasei superioare au arătat că nivelul piezometric al 
acviferului localizat în acestea s-a aflat, la execuţie, la adâncimea de 15,6 m la Pristol, 17,2 m 
la Maglavit, 13,85 m la Ciuperceni şi 2,52 m la Catanele. 

Cu excepţia profilului de la Maglavit, unde acviferul din depozitele terasei superioare 
se descarcă prin izvoare, în celelalte profile menţionate există legătură hidraulică cu acviferul 
din depozitele terasei inferioare. 

Local, la Catanele nivelul piezometric are caracter ascensional (forajul F8 Catanele).  
În cazul în care depozitele aluvionare din luncă şi terasă repauzează peste nisipuri 

daciene (Desa) sau pe intercalaţiile nisipoase din depozitele ponţiene (Maglavit), există o 
conexiune hidraulică directă între acviferul freatic localizat în aceste depozite şi acviferul 
localizat în depozitele mio – pliocene. 

În cadrul proiectului Danube Water, în zona Băileşti, a fost realizat un model 
matematic. Extinderea în plan orizontal a zonei modelate a fost stabilită ţinându-se cont de 
morfologia hidrostructurii, de amplasarea forajelor de observaţie şi exploatare, de amplasarea 
forajelor de monitorizare a poluării şi de harta suprafeţei piezometrice (fig. 4.24) 

 
Figura 4.24 Câmpia Băileşti – extinderea zonei modelate 
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Modelul matematic construit  este de tip monostrat, cu o grosime medie de cca 20 m, 
pentru care coperişul este reprezentat de suprafaţa terenului (fig. 4.25), iar culcuşul este 
reprezentat de o suprafaţă realizată pe baza datelor din coloanele litologice ale forajelor 
analizate (fig.4.26). 

 

 
 

Figura 4.25. Câmpia Băileşti – suprafaţa terenului 

 
Figura 4.26. Câmpia Băileşti – baza stratului acvifer modelat 

 
Pe baza măsurătorilor din campania de teren din  2012 s-a construit o hartă 

piezometrică (fig. 4.27), utilizată ca piezometrie iniţială în modelul matematic. Conform 
acesteia direcţia principală de curgere este de la nord-est către sud-vest, cu variaţii zonale 
datorate prezenţei forajelor de exploatare care influenţează regimul de curgere. 
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Figura 4.27. Câmpia Băileşti – piezometria iniţiala (2012) 

 
Pe baza tuturor datelor prezentate, a fost stabilită extinderea zonei modelate şi au fost 

definite condiţiile la limită: 

 limita amonte şi limita aval a modelului este de tip Dirichlet - Cota Hidraulică Impusă, 
fiind data de hidroizopiezele de 55,00 m (amonte) şi de 25 m aval pe direcţia de 
curgere;  

 condiţii de tip limită impermeabilă pe limitele vest şi est ale modelului (limitele 
sunt trasate paralel cu direcţia de curgere);  

 în adâncime, limita domeniului este dată de culcuşul stratului acvifer. 
 

Modelul matematic de curgere a apei subterane construit pentru acviferul freatic din 
zona Băileşti are o suprafaţă de cca 483 km2 (fig.4.28). Distanţa între limita amonte şi limita 
aval este de maximum 21 km, iar caroiajul de discretizare al modelului este format din 1932 
celule rectangulare, cu laturile de 500m x 500m.  

Modelarea matematica s-a realizat în regim permanent, iar calibrarea modelului de 
curgere s-a realizat prin ajustarea parametrilor hidrogeologici (conductivităţi hidraulice) până 
la obţinerea unei concordanţe cât mai bune între valorile piezometrice măsurate în teren şi 
cele calculate în cadrul modelului. 

Au fost delimitate grafic domenii având caracteristici hidrogeologice diferite, conform 
criteriilor amintite. La finalul calibrării, valorile pentru conductivităţi s-au  situat între 10 si 50 
m/zi, încadrându-se în plaja de valori a K-urilor calculate pentru forajele de observaţie la 
execuţia lor. 
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Figura 4.28. Câmpia Băileşti – piezometria iniţială (2012) 
 
Calibrarea modelului s-a considerat când au fost îndeplinite două condiţii : 

- hidroizohipsele calculate de program s-au apropiat ca alură de hidroizohipsele din 
harta nivelurilor piezometrice măsurate; 

- diferenţele rezultate prin comparaţia dintre cele două rânduri de valori piezometrice  
- măsurată şi calculată – în punctele de observaţie alese să fie situate în jurul valorii 
de 1 m, considerată o marjă de eroare acceptabilă pentru extinderea modelului. 

 
Utilizarea modelului matematic pentru simularea unor scenarii de evoluţie a poluării cu 
azotaţi şi amoniu în zona Băileşti  
 

Odată modelul hidrodinamic calibrat în regim permanent, acesta poate fi utilizat pentru 
simularea unor scenarii de poluare în scopul de a prevedea impactul asupra calităţii apelor 
subterane sau pentru efectuarea unor teste care să indice vulnerabilitatea captărilor din zona 
de studiu. 

Principalul proces de transport al poluanţilor care trebuie luat în considerare este 
transportul convectiv (în care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a 
apei), deoarece în aceste condiţii viteza de transport este maximă (nu se iau în considerare 
procesele de dispersie, difuzie, degradare naturală sau descreştere radioactivă, care ar putea 
diminua efectul poluării).  

Un test de vulnerabilitate efectuat în aceste condiţii va arată care este riscul maxim de 
poluare a obiectivului vizat. 

Indiferent de tipul de poluant potenţial din zona de studiu, efectul cel mai periculos se 
datorează compuşilor solubili, deoarece aceştia sunt capabili să parcurgă distanţe mari sub 
acţiunea apei subterane şi au  consecinţe de lungă durată. 

În zona Băileşti a fost pusă în evidenţă poluarea acviferului freatic cu azotaţi şi amoniu, 
rezultaţi ca urmare a infiltrării în subteran a azotaţilor proveniţi fie de la depozitele de deşeuri 
ale combinatului de creştere a porcilor Băileşti, fie din infiltrarea apelor uzate neepurate sau 
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insuficient epurate provenite de la localitatea Băileşti. Aceşti poluanţi sunt solubili în apă şi 
principala lor cale de migraţie este cea prin care se infiltrează apa din precipitaţii. 

 
Modelul matematic de transport de poluanţi (NO3, NH4) a fost construit având ca bază 

de lucru modelul de curgere. Practic, au fost importate condiţiile la limită şi rezultatele 
obţinute de modelul matematic de curgere cu ajutorul modulului MT3DMS, ce permite 
simularea proceselor de advecţie, dispersie şi a reacţiilor chimice.  

 
Parametrii hidrodispersivi utilizaţi, obţinuţi după calibrarea modelului de curgere 

sunt următorii: 

 porozitate efectivă en = 30% 

 dispersivitate longitudinală L  = 5 m 

 raport LT  /  =  0.1 

Pentru o mai bună modelare a scenariilor de poluare s-a realizat şi o rafinare a reţelei 
de celule în zona Băileşti, până la dimensiunea de 50m x 50m. 

Simularea transportului de poluanţi a fost realizată în regim permanent, pe o perioadă 
de 50 de ani, pornind de la valorile maxime ale concentraţiilor înregistrate în zona IAS Băileşti 
(corespunzătoare anilor 1980) şi considerând că principalul factor de migraţie este apa 
infiltrată din precipitaţii pe zona modelată. 

Nu s-au luat în calcul în realizarea acestor scenarii alte potenţiale surse de poluare - 
alte ferme,  infiltraţiile de ape neepurate din zona localităţii Băileşti sau infiltraţiile provenite 
din utilizarea îngrăşămintelor, deoarece nu există date disponibile. 
  

In acest caz, rezultatul cel mai semnificativ este demonstrarea direcţiei de extindere a 
penei de poluant şi a potenţialei evoluţii în timp. 
Simularea în regim permanent arată care va fi starea finală a sistemului modelat supus 
ansamblului de condiţii la limită (fig. 4.29 – 4.32). 

 
Figura 4.29. Simularea transportului NH4 pe 50 ani în zona IAS Băileşti 
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Figura 4.30. Simularea transportului NH4 pe 50 ani în zona IAS Băileşti – detaliu 

 
 

Figura 4.31. Simularea transportului NO3 pe 50 ani în zona IAS Băileşti 
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Figura 4.32. Simularea transportului NO3 pe 50 ani în zona IAS Băileşti - detaliu 
 
Aşa cum se poate observa, până de poluare îşi păstrează direcţia de dezvoltare către 

sud-sud-vest şi în condiţiile în care aportul de poluant în subteran rămâne neschimbat, 
determinat de infiltraţiile din precipitaţii, dezvoltarea acesteia fiind lentă. 
 S-a constatat că în cazul scenariilor simulate, poluantul nu ajunge până la forajele de 
monitorizare situate la sud de localitatea Băileşti, ceea ce demonstrează în fapt că în zonă 
sursele de poluare sunt mai multe şi că ar trebui să fie realizată o analiză mai detaliată a 
acestora pentru obţinerea unor rezultate mai bune. 
 Foraje de exploatare a apelor subterane pentru asigurarea apei potabile nu există în 
zona potenţial poluată, aşadar impactul asupra resurselor de apă necesare populaţiei este 
momentan nesemnificativ.  
 Limitele zonei potenţial poluate date de model pot fi utilizate pentru stabilirea 
amplasării unor noi foraje de monitorizare, dacă este cazul, iar modelul calibrat poate fi folosit 
pentru predicţii şi pentru stabilirea unor măsuri de management al resurselor de mediu şi apă 
în zona respectivă. 
 
Modelarea matematica a regimului hidrodinamic în zona Calafat, în vederea analizării 
posibilităţilor de realimentare artificială a acviferului freatic din zonă 
 

Una din zonele pentru care este interesantă realizarea unui model matematic este 
zona din jurul municipiului Calafat, care se confruntă frecvent, în perioadele secetoase, cu 
lipsa apei potabile pentru populaţie din actuala sursă de alimentare cu apă. 

Municipiul Calafat este situat în sud-vestul judeţului Dolj, pe malul stâng al fluviului 
Dunărea. Din punct de vedere administrativ, de acest oraş depind alte trei localităţi: Golenţi, 
Basarabi şi Ciupercenii Vechi. In partea estică a zonei se mai află o localitate importantă – 
comuna Poiana Mare, cea mai mare comuna din judeţul Dolj. 

În prezent municipiul Calafat dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, 
folosind ca sursa fluviul Dunărea. Alimentarea cu apă se realizează printr-o staţie de captare 
şi tratare a apei de  suprafaţă situată în partea de est a oraşului şi care poate asigura, în 
condiţii normale un debit de 300l/s apă potabilă pentru oraş şi un debit de 650l/s apă 
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industrială. Apa este captată din fluviul Dunărea prin 3 criburi din beton armat, amplasate la 
distanţe diferite de la 70 metri la 100 m de mal şi având între ele o distanţă de aproximativ 
17,50 m. Pomparea apei către staţia de tratare se face prin 3 conducte. Staţia de captare-
tratare a apei este administrată de Compania de Apă Oltenia. 

Celelalte localităţi care aparţin de municipiul Calafat nu deţin sisteme centralizate de 
alimentare cu apă, cu excepţia localităţii Golenţi. Pentru aceste localităţi sursa de apă este 
reprezentată de acviferul freatic din zonă. Astfel, în satele Basarabi şi Ciupercenii Vechi 
alimentarea este asigurată prin puţuri forate manual cu adâncimea de cca 30 m, care în 
perioadele secetoase rămân fără apă şi nu mai pot asigura apa necesară. Localitatea Golenţi 
dispune de un sistem centralizat, pentru care sursa este constituită din două foraje care 
exploatează  acviferul freatic. Pentru comuna Poiana Mare apa potabilă este asigurată prin 
13 puţuri forate, cu adâncimea de 25-50 m. 

Master Planul aferent aplicaţie ISPA pentru judeţul Dolj prevede, printre alte lucrări, şi 
extinderea alimentării cu apă pentru localităţile care aparţin de municipiul Calafat, precum şi 
pentru alte localităţi învecinate: Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Piscu Vechi şi Ghidici.  

Realizarea unui model matematic al regimului hidrodinamic în zona acestor localităţi 
(Calafat-Ghidici), pe care să se poată rula scenarii privind posibilităţile de realizarea a unor 
noi captări şi efectele acestora asupra resurselor existente, precum şi analiza impactului 
realizării unor lucrări pentru realimentarea artificială a acviferului freatic asupra resursei este 
un element important şi de mare ajutor pentru dezvoltarea ulterioară a zonei. 
 
Realizarea modelării matematice a regimului hidrodinamic în zona Calafat-Ghidiciu 
 

În mod concret, modelul conceptual a fost elaborat pe baza întregului ansamblu de 
date disponibile, prezentate anterior. 

Au fost utilizate descrierile litologice realizate la construcţia forajelor de observaţie şi de 
exploatare din zonă, secţiunile hidrogeologice prin forajele de observaţie, nivelurile 
piezometrice măsurate în cadrul unei campanii de teren din  2012 şi hărţile cu transmisivităţi 
realizate pe baza parametrilor de pompare de la execuţia forajelor de observaţie.  

Pentru includerea debitelor exploatate s-au folosit datele din raportul de ape subterane 
întocmit de ABA Jiu, iar pentru introducerea elementelor climatice s-au utilizat date din 
rapoartele de mediu publicate pe site-ul MMAP. 

Pe baza datelor analizate s-a putut stabili că în zona Calafat-Ghidiciu acviferul freatic 
utilizat pentru alimentarea cu apă potabilă, în principal, se prezintă un mediu continuu în 
limitele sale naturale, pe întreg cuprinsul zonei de studiu. 

Extinderea în plan orizontal a zonei modelate a fost stabilită ţinându-se cont de 
morfologia hidrostructurii, de amplasarea forajelor de observaţie şi exploatare, de amplasarea 
forajelor de monitorizare a poluării şi de harta suprafeţei piezometrice (fig. 4.33) 
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Fig.4.33 - Zona Calafat-Ghidiciu – harta suprafeţei piezometrice 
 
 
Modelul matematic construit pentru studiu este de tip monostrat, cu o grosime medie 

de cca 20 m, pentru care coperişul este reprezentat de suprafaţa terenului, iar culcuşul este 
reprezentat de o suprafaţă realizată pe baza datelor din coloanele litologice ale forajelor 
analizate. 

Pe baza măsurătorilor de la campania de teren din  2012 s-a construit o hartă 
piezometrică, utilizată ca şi piezometrie iniţială în modelul matematic. Conform acesteia 
direcţiile principale de curgere sunt dinspre terase spre zona de lunca şi spre Dunăre, cu 
variaţii zonale datorate prezenţei forajelor de exploatare care influenţează regimul de curgere. 
 

Pe baza tuturor datelor prezentate, a fost stabilită extinderea zonei modelate şi au fost 
definite condiţiile la limită (fig. 4.34-4.35): 

 limitele amonte şi aval ale modelului sunt de tip Dirichlet - Cota Hidraulică Impusă, fiind 
dată de hidroizopieza de 50,00 m în amonte şi de cota nivelului Dunării în aval;  

 condiţii de tip limită impermeabilă pe limitele nord-nord-vest şi est ale modelului 
(limitele sunt trasate paralel cu direcţia de curgere, perpendicular pe liniile 
piezometrice);  

 în adâncime, limita domeniului este dată de culcuşul stratului acvifer. 
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Figura 4.34. Zona Calafat-Ghidiciu – limitele domeniului modelat 

 

 
 

Figura 4.35. Zona Calafat-Ghidiciu – limitele verticale ale domeniului modelat 
 

Modelul matematic de curgere a apei subterane construit pentru acviferul freatic din 
zona Calafat-Ghidiciu are o suprafaţă de cca 837 km2, iar caroiajul de discretizare al 
modelului este format din 84277 celule rectangulare, cu laturile de 100m x 100m.  

Alimentarea acviferului se face în principal din precipitaţii, iar descărcarea se face 
către Dunăre în cea mai mare parte, iar restul prin forajele de exploatare. 

Calibrarea modelului de curgere se va realiza prin ajustarea parametrilor 
hidrogeologici (conductivităţi hidraulice) până la obţinerea unei concordanţe cât mai bune 
între valorile piezometrice măsurate în teren şi cele calculate în cadrul modelului. 

Calibrarea modelului se va considera finalizată când vor fi îndeplinite două condiţii : 
- hidroizohipsele calculate de program se apropie ca alură de hidroizohipsele din 

harta nivelurilor piezometrice măsurate; 
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- diferenţele rezultate prin comparaţia dintre cele două rânduri de valori piezometrice  
- măsurată şi calculată – în punctele de observaţie alese să fie situate în jurul valorii 
de 1 m, considerată o marjă de eroare acceptabilă pentru extinderea modelului. 

 
 Diagrama Piper (fig.4.36) arată variaţia chimismului apelor corpului de la carbonatat 
calcic mai mult sau mai puţin magnezian la bicarbonatat sodic. 

 

 
Figura 4.36  -Diagrama Piper  efectuată pe baza analizelor chimice ale forajelor existente în 

zona corpului de apă 
 

În lunca Dunării, sectorul Calafat – Bechet, în localităţile Zăvalu şi Gighera, la contactul 
dintre luncă şi terasă s-au întâlnit izvoare cloro-sodice. 

Apele izvoarelor din dreptul localităţilor Călăraşi, Dăbuleni, Ianca şi Potelu sunt de tip 
bicarbonatat-calcice. 

Din analiza hărţii utilizării terenului (fig.4.37) se observă că suprafaţa corpului de apă 
subterană este acoperită în proporţie mare (76%) de terenuri agricole.  

 

 
Figura 4.37- Utilizarea terenului  pentru corpul de apă subterană  ROJI06 

   
 Corpul de apă subterană  ROJI07 Oltenia  

 
Corpul de apă subterană de adâncime, de vârstă daciană, este de tip poros-permeabil.  
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Pe parcursul realizării celui de-al doilea Plan de Management Bazinal a fost 
completată caracterizarea acestui corp de apă subterană. 

Depozitele daciene, în cuprinsul Câmpiei Olteniei, au o largă răspândire, fiind întâlnite 
din valea Drincei pâna în valea Oltului. Ele lipsesc în sectorul Dunăre-Drincea şi în lunca 
Dunării din sectorul Jiu-Olt. 
 În sectorul cuprins între Pleniţa, Giubega, Sud Ceratu, Horezu Poenari, Bechet, 
depozitele daciene se găsesc imediat sub depozitele aluvionare ale teraselor şi luncilor 
Dunării şi Jiului. În rest ele sunt acoperite de depozite romaniene. Se constată o creştere 
continuă a grosimii depozitelor daciene de la vest la est şi de la sud la nord. 
 Complexul acvifer al Dacianului este constituit, la partea sa inferioară din nisipuri 
mărunte cu frecvente concreţiuni grezoase, care trec, spre partea superioară, la nisipuri fine 
cu intercalatii argiloase. Creşterii în grosime a Dacianului, de la sud la nord, îi corespunde o 
înmulţire accentuată a nivelelor pelitice reprezentate printr-o succesiune de marne şi argile, 
cu intercalaţii de nisipuri şi nivele cărbunoase. În zona Craiova depozitele daciene depăşesc 
150,0 m grosime. 

Stratele acvifere din complexul Dacian au grosimi însemnate ajungând la peste 70 m 
în sectorul Drincea-Desnăţui. În rest ele formează o alternanţă continuă de strate permeabile 
şi strate impermeabile care, în general comunică între ele. 

Variaţia faciesului hidrogeologic are loc atât pe verticala, cât si lateral, trecându-se 
aproape brusc de la orizonturi permeabile la orizonturi impermeabile. Aceasta situaţie se 
întâlneşte în special în partea superioara a Dacianului, în baza depozitele fiind uniforme, chiar 
pe distanţe mari. 

Culcuşul complexului acvifer al Dacianului este constituit din marnele şi argilele 
ponţiene. În sectorul confluenţei Jiului cu Dunărea nisipurile daciene repauzează peste un 
banc de nisipuri fine argiloase de vârstă ponţiană. De asemenea, în extremitatea sud-estică a 
perimetrului depozitele daciene stau transgresiv peste marnele sarmaţiene. Coperişul 
complexului acvifer Dacian, acolo unde se găsesc depozite romaniene, este constituit din 
argilele şi marnele acestui etaj. În rest complexul acvifer dacian este în legătură hidraulică 
directă cu orizontul acvifer freatic (sectorul Drincea – Desnățui). 
 În perimetrul Piemontului Getic complexul acvifer dacian se întâlneşte la adâncimi 
reduse în jumătatea vestică a perimetrului, adâncimi ce cresc treptat spre est. 
 Majoritatea forajelor adânci executate în principalele văi au captat depozitele de vârstă 
Pliocen superior (dacian si romanian) la un loc astfel că datele obţinute la aceste foraje sunt 
cumulate şi cu caracter  informativ. 
 Litologic, complexul acvifer se caracterizează prin existenţa în bază a unor nisipuri cu 
rare elemente de pietrişuri, spre partea superioară stratele acvifere au o granulometrie mai 
fină (nisipuri şi nisipuri fine) fiind separate de orizonturi impermeabile argiloase. 
 Grosimea stratelor acvifere este însemnată atingând valori de peste 50 m (perimetrul 
Jiu-Motru).  

Culcuşul complexului acvifer dacian este format din marne şi argile ponţiene sau din 
marne şi nisipuri meoţiene. Coperişul complexului este format din argile romaniene: în zonele 
în care Romanianul lipseşte aluviunile luncilor stau direct peste depozitele Daciene. Această 
situaţie se întâlneşte în nordul şi vestul perimetrului unde depozitele luncilor Motrului superior, 
Husniţei si Coşuştei repauzează peste depozitele daciene, dar şi în sud, în lunca Dunării. 

În Câmpia Olteniei stratele acvifere din depozitele daciene se alimentează din 
precipitaţii în zonele situate în sudul perimetrului unde acestea aflorează, din orizontul freatic 
acolo unde există legătură hidraulică directă între acestea, precum şi din apele de suprafaţă 
ale Dunării, Jiului şi Oltului unde acestea formează talvegul acestor cursuri de apă. 
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 Direcţia de curgere  este orientată de la sud la nord conform cu zonele de afundare a 
depozitelor daciene. Tot în aceasta direcţie creşte şi presiunea de strat, în zonele situate în 
jumătatea nordică a câmpiei apele devenind arteziene, în special în lunca Jiului. 

Nivelul piezometric al apelor subterane cantonate în complexul acvifer Dacian este 
puternic ascensional şi artezian. 

Coeficientul de filtraţie şi transmisivitatea prezintă valori mici, marcând o deplasare 
redusă a apei în strat (0,9 m/zi în zona Işalniţa, 0,44 m/zi în zona Celaru). 
 În Piemontul Getic alimentarea stratelor acvifere din cadrul complexului acvifer dacian 
se realizează prin infiltrarea precipitaţiilor în zonele în care acestea aflorează şi din 
orizonturile acvifere superioare în zonele în care există legătură hidraulică directă între 
acestea şi complexul Dacian. 
 Direcţia generală de curgere a apelor subterane din Dacian urmăreşte în general 
înclinarea stratelor. 
 Apele subterane din complexul acvifer Dacian prezintă niveluri piezometrice puternic 
ascensionale şi arteziene. Toate forajele hidrogeologice săpate în principalele văi au 
confirmat caracterul ascensional şi artezian al apelor din Dacian. 
 La Prunişoru un foraj a captat intervalele 108-123 m şi 163-177 m apa fiind sub 
presiune, nivelul apei stabilindu-se la -51,00 m de sol. 
 În lunca Motrului un foraj executat la Steicu a interceptat stratele acvifere daciene a 
căror grosime însumează peste 50 m. 
 La Rogojelu, în lunca Jiului, a fost executat un foraj hidrogeologic pentru investigarea 
formaţiunilor daciene. 
 La Târgu Cărbuneşti a fost executat un foraj  hidrogeologic al cărui nivel piezometric 
artezian s-a stabilizat la +5,65 m. Debitul obţinut la pompările experimentale este de 22 l/s 
pentru S = 9,0 m. 
 Forajul executat la Filiaşi indică ape subterane arteziene cu nivelul piezometric 
stabilizat la +2,40 m.  
 Caracterul ascensional sau artezian al apelor subterane din complexul acvifer dacian 
este funcţie de morfologia terenului; în zonele de luncă acestea sunt arteziene.  
 Debitele obţinute la pompările experimentale au valori ridicate, ajungându-se la valori 
de cca. 100 l/s. Aceasta se datorează atât granulometriei grosiere a stratelor cât şi presiunii 
de strat ridicate. 
 Coeficientul de filtrare are valori constant ridicate, atingând valori de 21,2 m/zi (F 
Rogojelu). Valorile calculate ale transmisitatii fiind dependente de coeficientul de filtraţie şi 
grosimea stratelor, indică şi ele valori ridicate (466 m2/zi). 

Din punct de vedere hidrochimic apele subterane cantonate în complexul acvifer 
Dacian îndeplinesc condiţiile de potabilitate admisibile, fiind ape bicarbonate cu mineralizaţia 
totală până la 1 gr/l şi duritatea totală sub 30 grade germane în zona Motru- Rovinari-
Tg.Cărbuneşti, unde sunt folosite la alimentarea cu apă a oraşelor respective.  
 Importanţa economică a acestui complex este cu totul deosebită datorită atât 
capacităţii mari de înmagazinare a apei cât şi presiunii de strat ridicate. 
 Pentru investigarea Dacianului au fost săpate forajele H84 Broşteni, H102 Corcova, 
H109 Faţa Cremenii, H111 Lunca Banului, H112 Priboieşti, H113 Gura Motrului. 

In forajul de la Băileşti acviferul dacian inferior se dezvoltă între adâncimile de 150-280 
m, având o grosime de 130 m (fig.4.38). 
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Figura 4.38 - Secţiune hidrogeologică prin Câmpia Olteniei între Giubega şi Rast 

 
O serie de foraje precum Băileşti, Pleniţa, Urzicuţa captează nisipurile acvifere de 

vârstă Dacian inferioară, (fig. 4.39) (Cârlan, 1982). În forajul de la Bistreţ, finalizat la 
adâncimea de 101 m, sunt captate depozitele acvifere acumulate în depozitele Dacianului 
inferior. 
 Patul impermeabil al hidrostructurii acumulată în depozitele daciene este construit din 
marne şi argile ponţiene. 
 Acoperişul acviferului este constituit din argilele Dacianului superior sau din aluviunile 
cuaternare. 
 Hidrostructura daciană este influenţată de elementele structurale majore (falii), acestea 
având repercusiuni asupra dezvoltării spaţiale, a grosimii orizonturilor acvifere şi asupra 
dinamicii apelor subterane.  

 

 
Figura 4.39 - Secţiune hidrogeologică prin Câmpia Olteniei între Cerăt şi Măceşu de Jos 
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 Acviferul acumulat în depozitele de vârstă dacian superioară a fost interceptat în forajul 
Moţăţei, pe o grosime de 22 m şi în forajul Balasan, pe o grosime de 43 m (fig.4.40). 
 

 
Figura 4.40 - Secţiune hidrogeologică prin Câmpia Olteniei între Dunăre şi Desnăţui 

 
Din punct de vedere litologic, stratele acvifere acumulate în Dacianul superior sunt 

constituite din nisipuri cu rare intercalaţii de pietrişuri, în alternanţă cu strate impermeabile 
argiloase, uneori cu cărbuni, iar în cazul acviferului inferior, litologia este constituită dominant 
din nisipuri în care apar uneori argile cu dezvoltare lenticulară. 

 
  
Corpul de apă subterană ROJI08 – Tg. Jiu  
 

Corpul de apă subterană de adâncime este de tip poros-permeabil, cantonat în 
depozite de vârstă sarmaţian-meoţiană. Depozitele sarmaţiene lipsesc la vest de Jiu. La est 
sunt reprezentate prin trei orizonturi: inferior, constituit din nisipuri, marne şi gresii cu faună de 
apă dulce, mediu, predominant grezos cu faună  salmastră şi superior, nisipos - grezos, cu 
faună de apă dulce. Grosimea totală a depozitelor  meoţiene este de 300-350 m. 

În vestul depresiunii Sarmaţianul este dezvoltat în facies marnos-argilos; în centrul 
depresiunii, în zona Bumbeşti-Curţişoara se acumulează în facies psamo-psefitic, favorizând 
acumularea unor mari rezerve de ape subterane. 

În aceste depozite, la nord de Tg.Jiu, în ulucul depresionar de la Bumbeşti-Curtişoara-
Iezureni se dezvoltă un complex acvifer de vârstă sarmaţian-meoţiană deosebit de productiv. 
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Anexa 6.1.A Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă din b.h. Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea ecologică/ 
potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

1 

JIU DE VEST – izvor - loc. Paroşeni 
şi afl. Gârbov, Buta, Lazăr, Pârâul 
Morii, Pilug, Sterminos, Valea de 
Peşti, Balomir, Mierleasa, Braia, 

Baleia 

RW RO01 RORW7.1_B1a S B B 

2 
JIU DE VEST - loc. Paroşeni-confl. 

Jiul de Est 
RW RO01 RORW7.1_B4 S B B 

3 Merişoara  - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.12_B5 S B B 

4 Crevedia  - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.13_B6 S B B 

5 Aninoasa  - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.14_B8 S B B 

6 
Jiul de Est  - izvor - loc. Petrila şi afl 
Bilele, Sterminos, Lolea, Răscoala, 
Cimpa, Taia, Auşel, Pârâul Dobraiei 

RW RO01 RORW7.1.15_B9 S B B 

7 Jiul de Est  - loc. Petrila - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.15_B10 S B B 

8 Jieţ  - izvor - cf. Jiu de Est RW RO01 RORW7.1.15.7_B11 S B B 

9 
Băniţa - izvor - cf. Jiu de Est şi afl. 
Jigureasa, Jupâneasa, Galbena, 

Valea Roşie 
RW RO01 RORW7.1.15.8_B12 S B B 

10 Maleia  - izvor - cf. Jiu de Est RW RO01 RORW7.1.15.9_B13 S B B 

11 Jiu confl. Jiu de Est-Acum. Vădeni RW RO05 RORW7.1_B14 S B B 

12 Izvor - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.16_B15 S B B 

13 
Polatiştea - izvor - cf. Jiu şi afl. 

Surpata 
RW RO01 RORW7.1.17_B16 S B B 

14 Chiţiu - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.18_B17 S B B 

15 Bratcu - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.19_B18 S B B 

16 
Sadu - izvor - av. cf. Sadu lui Sân şi 

afl. Zănoaga, Sadu lui Sân 
RW RO01 RORW7.1.20_B19 S B B 

17 Sadu  -av. confl. Sadu lui Sân- cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.20_B20 P M B 

18 Porcul - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.21_B21 S B B 

19 Tetila (Lăzăreşti) - izvor - cf. Jiu RW RO18 RORW7.1.22_B22 S B B 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea ecologică/ 
potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

20 
Sâmbotin - izvor - cf. Jiu şi afl. 

Hărăbor 
RW RO01 RORW7.1.23_B23 S B B 

21 Iazul Topilelor - izvor - cf. Jiu RW RO01 RORW7.1.25_B25 S B B 

22 Ac. Vădeni + Tg.-Jiu LA ROLA05 ROLW7.1_B26 P B B 

23 Jiu Tg. Jiu-Rovinari RW RO05 RORW7.1_B28 S B B 

24 Şuşiţa I  - izvor - Vaidei şi afl. Macris RW RO01 RORW7.1.25b_B29 S B B 

25 
Şuşiţa I - loc. Vaidei - cf. Jiu şi afl. 

Iaz şi Cornul 
RW RO04 RORW7.1.25b_B30a S B B 

26 Suseni - izvor - cf. Şuşiţa I RW RO17 RORW7.1.25b.2_B31 S B B 

27 
Amaradia - izvor - cf. Jiu şi afl. Grui, 

Inoasa, Holdun, Gornac, Zlast, 
Budieni, Sasa 

RW RO18 RORW7.1.26_B34 S B B 

28 
Tismana - izvor - Ac.Tismana Aval şi 

afl. Tismăniţa 
RW RO01 RORW7.1.31_B35 S B B 

29 Tismana - Ac.Tismana Aval- cf. Jiu RW RO04 RORW7.1.31_B37 S B B 

30 
Sohodol - izvor - cf. Tismana şi afl. 

Vezieş 
RW RO17 RORW7.1.31.2_B38 S B B 

31 
Orlea - izvor - cf. Tismana şi afl. 

Pocruia 
RW RO01 RORW7.1.31.3_B39 S B B 

32 Strâmba - izvor - cf. Tismana RW RO04 RORW7.1.31.5_B41 S B B 

33 Câlnic II - izvor - cf. Tismana RW RO04 RORW7.1.31.6_B42 S B B 

34 
Bistriţa - izvor - cf. Bistricioara şi afl. 

Lespezel, Vija şi Bistricioara 
RW RO01 RORW7.1.31.6b_B47a S B B 

35 
Bistriţa - confl. Bistricioara - confl. 

Tismana şi afl. Ogaşul Hobiţei 
RW RO04 

RORW7.1.31.6b_B48_
1 

S B B 

36 
Bilta izvor-confl Bistriţa şi afl. 

Bătrâna 
RW RO01 

RORW7.1.31.6b_B48_
2 

S B B 

37 
Jaleş-izvor-am.cf.Runc şi afl. Pleşul, 

Piva şi Plescioara 
RW RO01 RORW7.1.31.7_B49_1 S B B 

38 
Jaleş am. cfl. Runc- cfl. Tismana şi 

afl. Runc 
RW RO04 RORW7.1.31.7_B49_2 S B B 

39 Dâmbova - izvor - cf. Jiu RW RO04 RORW7.1.31a_B50 S B B 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea ecologică/ 
potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

40 Jiu Rovinari-Ac. Turceni RW RO11* RORW7.1_B51 S B B 

41 Cioiana - izvor - cf. Jiu şi afl. Brătuia RW RO04 RORW7.1.32_B53 S M B 

42 Lumedia - izvor - cf. Cioiana RW RO18 RORW7.1.32.2_B54 S B B 

43 Ac. Turceni LA ROLA01 ROLW7.1_B56 P B B 

44 Jiu Acum. Turceni-Acum. Işalniţa RW RO10* RORW7.1_B57 S B P 

45 

Jilţ - izvor - cf. Jiu şi afl. Valea lui 
Voicu, Jilţul Slivileşti, Cojmăneşti, 
Tehomir, Jilţul Mic, Valea Racilor, 

Borăscu 

RW RO04 RORW7.1.33_B58 S B B 

46 Ceplea - izvor - cf. Jiu RW RO18 RORW7.1.33a_B59 S B B 

47 Gilort - izvor - am .cf. Gilorţelu Mare RW RO01 RORW7.1.34_B60 S B B 

48 Pleşcoaia - izvor - cf. Gilort RW RO01 RORW7.1.34.1_B61 S B B 

49 Romanul - izvor - cf. Gilort RW RO01 RORW7.1.34.2_B62 S B B 

50 
Gilort-am.cf. Gilorţelu Mare - 

cf.Blahniţa 
RW RO01 RORW7.1.34_B63 S B B 

51 Gilorţelul Mare - izvor - cf. Gilort RW RO01 RORW7.1.34.3_B64 S B B 

52 Hirişeşti - izvor - cf. Gilort RW RO01 RORW7.1.34.4_B65 S B B 

53 
Pârâul Galben (Baia) -izvor -cf. Gilort 

şi afl. Rudi, Museţ 
RW RO01 RORW7.1.34.5_B66 S B B 

54 
Ciocadia - izvor - cf. Gilort şi afl. 

Ghia, Aniniş 
RW RO01 RORW7.1.34.6_B67 S B B 

55 
Câlnic I- izvor - cf. Gilort şi afl. 
Călugăreasa, Giovria, Valea 

Călugăreasca 
RW RO18 RORW7.1.34.7_B68 S B B 

56 Bârzei (Bârzaiel) - izvor - cf. Gilort RW RO18 RORW7.1.34.8_B69 S B B 

57 Ştefăneşti - izvor - cf. Gilort RW RO01 RORW7.1.34.8a_B70 S B B 

58 
Blahniţa - izvor - cf. Gilort şi afl. 

Turbaţi 
RW RO01 RORW7.1.34.9_B71 S B B 

59 Larga - izvor - cf. Turbaţi RW RO17 
RORW7.1.34.9.1.1_B7

2 
S B B 

60 Bobu - izvor - cf. Blahniţa RW RO18 RORW7.1.34.9.2_B73 S B B 

61 Tărăţel - izvor - cf. Blahniţa RW RO18 RORW7.1.34.9.3_B74 S B B 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea ecologică/ 
potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

62 Gilort  - cf. Blahniţa - cf. Jiu RW RO05 RORW7.1.34_B75 S B B 

63 Socul - izvor - cf. Gilort RW RO04 RORW7.1.34.9a_B76 S B B 

64 Purcari - izvor - cf. Gilort RW RO18 RORW7.1.34.10_B77 S B B 

65 Vladimir - izvor - cf. Gilort RW RO19 RORW7.1.34.11_B78 S B B 

66 Sterpoaia - izvor - cf. Gilort RW RO19 RORW7.1.34.12_B79 S B B 

67 Cocorova - izvor - cf. Gilort RW RO04 RORW7.1.34.14_B81 S B B 

68 Valea lui Câine - izvor - cf. Gilort RW RO06 RORW7.1.34.15_B82 S B B 

69 Arpadia - izvor - cf. Gilort RW RO06 RORW7.1.34.16_B83 S B B 

70 Valea Iepii - izvor - cf. Gilort RW RO06 RORW7.1.34.17_B84 S B B 

71 
Motru - izvor - cf. Brebina şi afl. 

Scărişoara 
RW RO01 RORW7.1.36_B88a S B B 

72 
Motrul Sec - izvor - cf. Motru şi afl. 

Capra 
RW RO17 RORW7.1.36.2_B89 S B B 

73 Motruşor - izvor - cf. Motru RW RO01 RORW7.1.36.2.2_B90 S B B 

74 
Motru - cf. Brebina -cf. Lupoaia ( am. 
Loc. Motru ) şi afl. Brebina, Crainici, 

Iupca, Valea Mare II 
RW RO01 RORW7.1.36_B91 S B B 

75 
Motru - cf. Lupoaia (Am. loc. Motru) - 

cf. Jirov 
RW RO10* RORW7.1.36_B93 S B B 

76 Lupoaia - izvor - cf. Motru RW RO04 RORW7.1.36.5_B94 S B B 

77 Ploştina I - izvor - cf. Motru RW RO18 RORW7.1.36.6_B95 S B B 

78 
Peşteana I - izvor - cf. Motru şi afl. 

Cainiceni, Gardoaia, Valea Scroafei 
RW RO04 RORW7.1.36.7_B96 S B B 

79 Luşa izv.-confl. Motru RW RO04 RORW7.1.36.7a_B97 S B B 

80 
Coşuştea – izvor - cf. Gârbovăţ şi afl. 
Valea Verde, Valea Găinii, Coşuştea 

Mica, Valea Rea II 
RW RO01 RORW7.1.36.8_B98 S B B 

81 
Coşuştea - cf. Gârbovăţ - cf. Motru şi 

afl. Gârbovăţ, Govodarva 
RW RO04 RORW7.1.36.8_B99 S B B 

82 Motru-confl.Jirov conf.Jiu RW RO10* RORW7.1.36_B100 S B B 

83 Jirov - izvor - cf. Motru RW RO06 RORW7.1.36.9_B101 S B B 

84 Cotoroaia - izvor - cf. Motru RW RO06 RORW7.1.36.10_B102 S B B 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea ecologică/ 
potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

85 
Huşniţa - cf. Zegaia - cf. Motru şi afl. 

Gârniţa şi Peşteana II 
RW RO06 

RORW7.1.36.11_B104
a 

S B B 

86 Slătinic - izvor - cf. Motru RW RO06 RORW7.1.36.12_B109 S B B 

87 Tălăpan-cf. Valea Parlitei-cf. Motru RW RO06 RORW7.1.36.13_B111 S B B 

88 Stângăceaua - izvor - cf. Motru RW RO06 RORW7.1.36.14_B112 S B B 

89 Fratoştiţa - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.36a_B113 S B B 

90 Balta I - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.36b_B114 S B B 

91 Cârneşti - izvor - cf. Jiu HMWB-RW RO19 RORW7.1.37_B115 P M B 

92 Racoviţa - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.38_B116 S B B 

93 Răcari - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.39_B117 S B B 

94 
Argetoaia (Salcia) - izvor - cf. Jiu şi 

afl. Tantar, Malumic, Gârcotin 
RW RO06 RORW7.1.40_B118 S B B 

95 Brădeşti - izv.-cf. Jiu RW RO19 RORW7.1.41_B119 S B B 

96 Ac. Işalniţa LA ROLA01 ROLW7.1_B120 P B B 

97 Jiu Acum. Işalniţa- Bratovoieşti RW RO10* RORW7.1_B121 S B B 

98 

Amaradia II - izvor - cf. Ploştina II şi 
afl. Strâmba, Negreni, Plopul, Valea 
Hartanului, Gagai, Amărăzuia, Orga, 

Slăvuţa, Plosca 

RW RO04 RORW7.1.42_B122 S M B 

99 Valea Boului - izvor - cf. Amaradia II RW RO06 RORW7.1.42.10_B123 S B B 

100 Valea Muierii - izvor -cf. Amaradia II RW RO06 RORW7.1.42.12_B124 S B B 

101 Amaradia II - cf. Ploştina - cf. Jiu RW RO04 RORW7.1.42_B126 S M B 

102 Brebina - izvor - cf. Amaradia II RW RO06 RORW7.1.42.14_B127 S B B 

103 
Valea Mănăstirii - izvor - cf. 

Amaradia 
RW RO19 RORW7.1.42.15_B128 S B B 

104 Valea Şarpelui -izvor -cf. Amaradia II RW RO06 RORW7.1.42.16_B129 S B B 

105 
Raznic (Obedeanca) - confl. Mereţel 

- cf. Jiu şi afl. Mereţel, Brabova, 
Urdiniţa, Răchita, Pleşoi şi Breasta 

RW RO06 RORW7.1.43_B130a P M B 

106 Tejac - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.44_B138 S B B 

107 Ulm (Palilula) - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.44a_B139 S B B 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
(S/P) 

Starea ecologică/ 
potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

108 Prodila - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.44b_B140 S B B 

109 
Preajba - izvor - cf. Jiu (prin canal 

Craioviţa) 
RW RO06 RORW7.1.45_B142 S B B 

110 Lumas - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.46_B143 S B B 

111 Leul (Ştiubei) - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.47_B144 S B B 

112 Valea Bisericii - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.47a_B145 S B B 

113 Dâlga - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.48_B146 S B B 

114 Valea Vistieriei - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.49_B147 S B B 

115 Jiu Bratovoieşti-confl. Dunărea RW RO11* RORW7.1_B148 S M P 

116 Gioroc - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.50_B149 S B B 

117 Livadia (Puturoasa) - izvor - cf. Jiu RW RO06 RORW7.1.51_B150 S B B 

118 Tarova -izvor-confl. Dunărea RW RO01 
RORW14.1.21_B151_

1 
S B B 

119 
Bahna - izvor - cf. Dunărea şi 

afl.Racovăţ, Cămana 
RW RO01 

RORW14.1.21_B151_
2 

S B B 

120 Vodiţa - izvor - cf. Dunărea RW RO01 RORW14.1.21a_B152 S B B 

121 Jidoştiţa - izvor - cf. Dunărea RW RO01 RORW14.1.22_B153 S B B 

122 
Topolniţa  - izvor - loc. Izvorul Barzii 

şi afl. Balta II, Şuşiţa II 
RW RO01 

RORW14.1.23_B154_
1 

S B B 

123 Neagonea -izvor- cf. Topolniţa RW RO18 
RORW14.1.23_B154_

2 
S B B 

124 
Topolniţa  - loc. Izvorul Barzii - cf. 

Dunăre şi afl. Pleşuva 
RW RO04 RORW14.1.23_B155 S M B 

125 Crihala - izvor - cf. Topolniţa RW RO04 RORW14.1.23.7_B156 P M B 

126 Baran - izvor - cf. Dunărea RW RO19 RORW14.1.23a_B157 S B B 

127 
Blahniţa (Rogova) - izvor - cf. 

Dunărea 
RW RO06 RORW14.1.24_B158 S B B 

128 Poroiniţa - izvor - cf. Blahniţa RW RO06 RORW14.1.24.1_B159 S B B 

129 Oreviţa - izvor - cf. Blahniţa RW RO19 RORW14.1.24.2_B160 S B B 

130 
Drincea 1 - izvor - loc. Cujmir şi afl. 

Dobra, Drincea 2 
RW RO06 

RORW14.1.25_B161_
1 

S B B 

131 Saracov - izv.- confl. Drincea 2 şi afl. RW RO18 RORW14.1.25_B161_ S B B 
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Nr. 
crt. 

Denumire corp apă 
Categoria 

corpului de 
apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului de 
apă de suprafaţă 

Stare/Potenţial 
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potenţialul 
ecologic 

Starea 
chimică 

Saracov 2 

132 Drincea 1 - loc. Cujmir - cf. Dunărea RW RO06 RORW14.1.25_B165 S B B 

133 Balasan - izvor- aval loc. Băileşti HMWB-RW RO06 RORW14.1.26_B166 P M B 

134 
Balasan - aval loc. Băileşti- cf. 

Dunărea 
HMWB-RW RO06 RORW14.1.26_B167 P M B 

135 Fântâna Fătului - izvor - cf. Balasan RW RO06 RORW14.1.26.1_B168 S B B 

136 
Desnăţui -izvor - Ac. Fântânele şi afl. 

Olteanca, Gârbov, Burduhosu, 
Cetăţuia, Putinei 

RW RO06 
RORW14.1.27_B169_

1 
S B B 

137 Ciutura - izvor - ac. Fântânele RW RO06 
RORW14.1.27_B169_

2 
S B B 

138 Ac. Fântânele LA ROLA01 ROLW14.1.27_B170 P B B 

139 
Terpeziţa- izvor - Ac. Fântânele şi 

afl. Bălăcăşanca, Vârvor 
RW RO06 

RORW14.1.27.4_B171
_1 

S B B 

140 Gabru -izvor - confl. Terpeziţa RW RO19 
RORW14.1.27.4_B171

_2 
S B B 

141 Desnăţui -Ac. Fântânele - Ac. Bistreţ RW RO06 RORW14.1.27_B172 S M B 

142 
Valea Rea III - izvor - cf. Desnăţui şi 

afl. Panaghia 
RW RO06 RORW14.1.27.5_B173 S B B 

143 Banaguiu - izvor - cf. Desnăţui RW RO06 RORW14.1.27.6_B174 S B B 

144 Baldal (Jivan) - izvor - cf. Desnăţui RW RO19 RORW14.1.27.7_B175 S B B 

145 Buzat - izvor - cf. Desnăţui RW RO06 RORW14.1.27.8_B176 S B B 

146 Baboia (Eruga) - izvor - Ac. Cornu RW RO06 RORW14.1.27.9_B177 S B B 

147 Ac. Cornu LA ROLA01 ROLW14.1.27.9_B178 P M B 

148 
Baboia (Eruga) - Ac. Cornu-Ac. 

Caraula şi afl. Teiul 
RW RO06 RORW14.1.27.9_B179 S B B 

149 Caraula (Orodel) - izvor - cf. Baboia RW RO06 
RORW14.1.27.9.2_B1

80 
S B B 

150 Ac. Caraula LA ROLA01 ROLW14.1.27.9_B181 P M B 

151 
Baboia (Eruga) -Ac. Caraula - cf. 

Desnăţui şi afl. Cioroiaşi 
RW RO06 RORW14.1.27.9_B182 S B B 

152 Ac. Bistreţ LA ROLA01 ROLW14.1.27_B183 P M B 
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crt. 
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153 Desnăţui -Ac. Bistreţ - cf. Dunăre RW RO06 RORW14.1.27_B184 S B B 

154 
Jieţ (Jiul Vechi)- izvor - cf. Dunăre şi 

afl. Giorocel, Valea Predeştilor 
RW RO06 RORW14.1.28_B185 S B B 

155 Lacul Mic Victoria Geormane LW ROLN01 ROLW7.1_B186 S B B 

156 Braţ Dunărea Veche LW ROLN01 ROLW14.1_B187 S B B 

157 Rotunda LW ROLN01 ROLW14.1.24_B188 S B B 

158 Balta Gruii LW ROLN09 ROLW14.1_B189 S B B 

159 Balta Gârla Mare LW ROLN01 ROLW14.1_B190 S M B 

160 Balta Fântâna Banului LW ROLN09 ROLW14.1_B191 S B B 

161 Balta Ciuperceni LW ROLN09 ROLW14.1_B192 S B B 

162 Balta Maginita LW ROLN09 ROLW14.1_B193 S B B 

163 Buricliu LW ROLN09 ROLW14.1_B194 S B B 

164 Balta Radi LW ROLN09 ROLW14.1_B195 S B B 

165 Balta Păsărică LW ROLN09 ROLW14.1_B196 S B B 

166 Balta Lata LW ROLN09 ROLW14.1_B197 S B B 

167 Balta Tarova LW ROLN09 ROLW14.1_B198 S B B 

168 Balta Vrata LW ROLN09 ROLW14.1_B199 S B B 

169 
Canal aducţiune Ac. Işalniţa - 
platforma industrială de Est 
Craiova 

AWB-RW RO10* RORW7.1_CA_B200 P B B 
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Anexa 6.2 
Rezultatele evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafață 

 

Cod  
sub-bazin 

hidrografic 
(cod 

subunitate) 

Denumire apă 
suprafaţă 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categori
a de apă 

Stare 
chimică 

An evaluare 
stare 

Grupare 
stare 

chimică 

Starea 
chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

RO02 Jiu de Vest, 
Gârbov, Buta, 
Lazar, Paraul 
Morii, Pilug, 
Sterminos, Valea 
de Pesti, Balomir, 
Mierleasa, Braia, 
Baleia 

JIU DE VEST - izvor- loc. 
Paroșeni și afl. Gârbov, 

Buta, Lazar, Pârâul Morii, 
Pilug, Sterminos, Valea de 
Pești, Balomir, Mierleasa, 

Braia, Baleia 

RORW7.1_B1a RW 2 2013   Da 

RO02 Jiu de Vest JIU DE VEST - loc. 
Paroșeni-confl. Jiul de Est 

RORW7.1_B4 RW 2 2013   Da 

RO02 Merișoara Merișoara  - izvor - cf. Jiu RORW7.12_B5 RW 2 2013 G Da 

RO02 Crevedia Crevedia  - izvor - cf. Jiu RORW7.13_B6 RW 2 2013 G Da 

RO02 Aninoasa Aninoasa  - izvor - cf. Jiu RORW7.14_B8 RW 2 2013 G Da 

RO02 Jiul de Est , Bilele, 
Sterminos, Lolea, 
Răscoala, Cimpa, 
Taia, Aușel, 
Pârâul Dobraiei 

Jiul de Est  - izvor - loc. 
Petrila și afl Bilele, 
Sterminos, Lolea, 

Răscoala, Cimpa, Taia, 
Aușel, Pârâul Dobraiei 

RORW7.1.15_B9 RW 2 2013   Da 

RO02 Jiul de Est Jiul de Est  - loc. Petrila - 
cf. Jiu 

RORW7.1.15_B10 RW 2 2012   Da 

RO02 Jieț Jieț  - izvor - cf. Jiu de Est RORW7.1.15.7_B11 RW 2 2013   Da 

RO02 
 

Bănița, 
Jigureasa, 
Jupâneasa, 
Galbena, Valea 
Roșie 

Bănița- izvor - cf. Jiu de 
Est și afl. Jigureasa, 

Jupâneasa, Galbena, 
Valea Roșie 

RORW7.1.15.8_B12 RW 2 2013 G Da 

RO02 Maleia Maleia  - izvor - cf. Jiu de RORW7.1.15.9_B13 RW 2 2013 G Da 
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Cod  
sub-bazin 

hidrografic 
(cod 

subunitate) 

Denumire apă 
suprafaţă 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categori
a de apă 

Stare 
chimică 

An evaluare 
stare 

Grupare 
stare 

chimică 

Starea 
chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

Est 

RO02 Jiu Jiu confl. Jiu de Est-Acum. 
Vădeni 

RORW7.1_B14 RW 2 2013   Da 

RO02 Izvor Izvor - izvor - cf. Jiu RORW7.1.16_B15 RW 2 2013   Da 

RO02 Polatiștea, 
Surpata 

Polatiștea - izvor - cf. Jiu și 
afl. Surpata 

RORW7.1.17_B16 RW 2 2013   Da 

RO02 Chițiu Chițiu - izvor - cf. Jiu RORW7.1.18_B17 RW 2 2013 G Da 

RO02 Bratcu Bratcu - izvor - cf. Jiu RORW7.1.19_B18 RW 2 2013 G Da 

RO02 Sadu, Zănoaga, 
Sadu lui Sân 

Sadu - izvor - av. cf. Sadu 
lui Sân și afl. Zănoaga, 

Sadu lui Sân 

RORW7.1.20_B19 RW 2 2013 G Da 

RO02 Sadu Sadu -av. confl. Sadu lui 
Sân- cf. Jiu 

RORW7.1.20_B20 RW 2 2013   Da 

RO02 Porcul Porcul - izvor - cf. Jiu RORW7.1.21_B21 RW 2 2013 G Da 

RO02 Tetila (Lăzărești) Tetila (Lăzărești) - izvor - 
cf. Jiu 

RORW7.1.22_B22 RW 2 2012 G Da 

RO02 Sâmbotin, 
Hărăbor 

Sambotin - izvor - cf. Jiu și 
afl. Hărăbor 

RORW7.1.23_B23 RW 2 2013 G Da 

RO02 Iazul Topilelor Iazul Topilelor - izvor - cf. 
Jiu 

RORW7.1.25_B25 RW 2 2013 G Da 

RO02 Ac. Vadeni + Tg.-
Jiu 

Ac. Vadeni + Tg.-Jiu 
ROLW7.1_B26 LA 2 2012   Da 

RO02 Jiu Jiu Tg. Jiu-Rovinari RORW7.1_B28 RW 2 2013   Da 

RO02 Șușița I, Măcriș Șușița I  - izvor - Vaidei și 
afl. Măcriș 

RORW7.1.25b_B29 RW 2 2013   Da 

RO02 Șușița I, Iaz, 
Cornu 

Șușița I - loc. Vaidei - cf. 
Jiu și afl. Iaz și Cornul 

RORW7.1.25b_B30a RW 2 2013 G Da 

RO02 Suseni Suseni - izvor - cf. Șușița I RORW7.1.25b.2_B31 RW 2 2013   Da 
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Cod  
sub-bazin 

hidrografic 
(cod 

subunitate) 

Denumire apă 
suprafaţă 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categori
a de apă 

Stare 
chimică 

An evaluare 
stare 

Grupare 
stare 

chimică 

Starea 
chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

RO02 Amaradia, Grui, 
Inoasa, Holdun, 
Gornac, Zlast, 
Budieni, Sasa 

Amaradia- izvor - cf. Jiu și 
afl. Grui, Inoasa, Holdun, 
Gornac, Zlast, Budieni, 

Sasa 

RORW7.1.26_B34 RW 2 2012   Da 

RO02 Tismana, Ac. 
Tismana Aval, 
Tismănița 

Tismana - izvor - 
Ac.Tismana Aval și afl. 

Tismănița 

RORW7.1.31_B35 RW 2 2013   Da 

RO02 Tismana Tismana - Ac.Tismana 
Aval- cf. Jiu 

RORW7.1.31_B37 RW 2 2012   Da 

RO02 Sohodol, Vezieș Sohodol - izvor - cf. 
Tismana și afl. Vezieș 

RORW7.1.31.2_B38 RW 2 2013  G Da 

RO02 Orlea, Pocruia Orlea - izvor - cf. Tismana 
și afl. Pocruia 

RORW7.1.31.3_B39 RW 2 2013 G Da 

RO02 Strâmba Strâmba - izvor - cf. 
Tismana 

RORW7.1.31.5_B41 RW 2 2013 G Da 

RO02 Câlnic II Câlnic II - izvor - cf. 
Tismana 

RORW7.1.31.6_B42 RW 2 2013 G Da 

RO02 Bistrița, 
Lespezel, Vija, 
Bistricioara 

Bistrița - izvor - cf. 
Bistricioara și afl. 
Lespezel, Vija și 

Bistricioara 

RORW7.1.31.6b_B47a RW 2 2013   Da 

RO02 Bistrița, Ogaăul 
Hobitei 

Bistrița - confl. Bistricioara 
- confl. Tismana și afl. 

Ogașul Hobitei 

RORW7.1.31.6b_B48_1 RW 2 2013 G Da 

RO02 Bîlta, Bătrâna Bîlta izvor-confl Bistrița și 
afl. Bătrâna 

 RORW7.1.31.6b_B48_2 RW 2 2013 G Da 

RO02 Jaleș, Pleșul, 
Piva, Plescioara 

Jaleș-izvor-am.cf.Runc și 
afl.  Plesul, Piva și 

Plescioara 

RORW7.1.31.7_B49_1 RW 2 2013   Da 
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sub-bazin 

hidrografic 
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subunitate) 

Denumire apă 
suprafaţă 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 
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chimică 

An evaluare 
stare 

Grupare 
stare 

chimică 

Starea 
chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

RO02 Jaleș, Runc Jaleș am. cfl. Runc- cfl. 
Tismana și afl. Runc 

RORW7.1.31.7_B49_2 RW 2 2013   Da 

RO02 Dâmbova Dâmbova - izvor - cf. Jiu RORW7.1.31a_B50 RW 2 2013 G Da 

RO02 Jiu Jiu Rovinari-Ac. Turceni RORW7.1_B51 RW 2 2012   Da 

RO02 Cioiana, Brătuia Cioiana - izvor - cf. Jiu și 
afl. Brătuia 

RORW7.1.32_B53 RW 2 2013   Da 

RO02 Lumedia Lumedia - izvor - cf. 
Cioiana 

RORW7.1.32.2_B54 RW 2 2012 G Da 

RO02 Ac. Turceni Ac. Turceni ROLW7.1_B56 LA 2 2012   Da 

RO02 Jiu Jiu Acum. Turceni-Acum. 
Ișalnița 

RORW7.1_B57 RW 3 2013, 2015   Nu 

RO02 Jilț, Valea lui 
Voicu, Jilțul 
Slivilești, 
Cojmănesti, 
Tehomir, Jilțul 
Mic, Valea 
Racilor, Borăscu 

Jilț - izvor - cf. Jiu și afl. 
Valea lui Voicu, Jilțul 
Slivilești, Cojmanești, 

Tehomir, Jilțul Mic, Valea 
Racilor, Borăscu 

RORW7.1.33_B58 RW 2 2012   Da 

RO02 Ceplea Ceplea - izvor - cf. Jiu RORW7.1.33a_B59 RW 2 2012 G Da 

RO02 Gilort Gilort - izvor - am .cf. 
Gilorțelu Mare 

RORW7.1.34_B60 RW 2 2012   Da 

RO02 Plescoaia Pleșcoaia - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.1_B61 RW 2 2013 G Da 

RO02 Romanul Romanul - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.2_B62 RW 2 2013 G Da 

RO02 Gilort Gilort-am.cf. Gilorțelu Mare 
- cf.Blahnița 

RORW7.1.34_B63 RW 2 2012   Da 

RO02 Gilorțelul Mare Gilorțelul Mare - izvor - cf. 
Gilort 

RORW7.1.34.3_B64 RW 2 2013 G Da 

RO02 Hirișești Hirișești - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.4_B65 RW 2 2013 G Da 
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Denumire apă 
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chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

RO02 Pârâul Galben 
(Baia), Rudi, 
Mușeț 

Pârâul Galben (Baia) -
izvor -cf. Gilort și afl. Rudi, 

Mușeț 

RORW7.1.34.5_B66 RW 2 2012   Da 

RO02 Ciocadia, Ghia, 
Aniniș 

Ciocadia - izvor - cf. Gilort 
și afl. Ghia, Aniniș 

RORW7.1.34.6_B67 RW 2 2013   Da 

RO02 Câlnic I, 
Călugăreasa, 
Giovria, Valea 
Călugărească 

Câlnic I- izvor - cf. Gilort și 
afl. Călugăreasa, Giovria, 

Valea Călugărească 

RORW7.1.34.7_B68 RW 2 2012 G Da 

RO02 Bârzei (Bârzăiel) Bârzei (Bârzăiel) - izvor - 
cf. Gilort 

RORW7.1.34.8_B69 RW 2 2012 G Da 

RO02 Ștefanești Ștefanești - izvor - cf. 
Gilort 

RORW7.1.34.8a_B70 RW 2 2013 G Da 

RO02 Blahnița, Turbați Blahnița - izvor - cf. Gilort 
și afl. Turbați 

RORW7.1.34.9_B71 RW 2 2013   Da 

RO02 Larga 
Larga - izvor - cf. Turbați 

RORW7.1.34.9.1.1_B7
2 

RW 2 2012 G Da 

RO02 Bobu Bobu - izvor - cf. Blahnița RORW7.1.34.9.2_B73 RW 2 2012 G Da 

RO02 Tărățel Tărățel - izvor - cf. Blahnița RORW7.1.34.9.3_B74 RW 2 2012 G Da 

RO02 Gilort Gilort  - cf. Blahnița - cf. Jiu RORW7.1.34_B75 RW 2 2012   Da 

RO02 Socul Socul - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.9a_B76 RW 2 2012 G Da 

RO02 Purcari Purcari - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.10_B77 RW 2 2012 G Da 

RO02 Vladimir Vladimir - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.11_B78 RW 2 2012 G Da 

RO02 Sterpoaia Sterpoaia - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.12_B79 RW 2 2012 G Da 

RO02 Cocorova Cocorova - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.14_B81 RW 2 2012 G Da 

RO02 Valea lui Câine Valea lui Câine - izvor - cf. 
Gilort 

RORW7.1.34.15_B82 RW 2 2012 G Da 

RO02 Arpadia Arpadia - izvor - cf. Gilort RORW7.1.34.16_B83 RW 2 2012 G Da 

RO02 Valea Iepii Valea Iepii - izvor - cf. RORW7.1.34.17_B84 RW 2 2012 G Da 
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Gilort 

RO02 Motru, 
Scărișoara 

Motru - izvor - cf. Brebina 
și afl. Scărișoara 

RORW7.1.36_B88a RW 2 2012   Da 

RO02 Motrul Sec, 
Capra 

Motrul Sec - izvor - cf. 
Motru și afl. Capra 

RORW7.1.36.2_B89 RW 2 2012   Da 

RO02 Motrușor Motrușor - izvor - cf. Motru RORW7.1.36.2.2_B90 RW 2 2013 G Da 

RO02 Motru, Brebina, 
Crainici, Iupca, 
Valea Mare II 

Motru - cf. Brebina -cf. 
Lupoaia (am. Loc. Motru) 
și afl. Brebina, Crainici, 

Iupca, Valea Mare II 

RORW7.1.36_B91 RW 2 2013 G Da 

RO02 Motru Motru - cf. Lupoaia (Am. 
loc. Motru) - cf. Jirov 

RORW7.1.36_B93 RW 2 2012   Da 

RO02 Lupoaia Lupoaia - izvor - cf. Motru RORW7.1.36.5_B94 RW 2 2013 G Da 

RO02 Ploștina I Ploștina I - izvor - cf. Motru RORW7.1.36.6_B95 RW 2 2012 G Da 

RO02 Peșteana I, 
Cainiceni, 
Gardoaia, Valea 
Scroafei 

Peșteana I - izvor - cf. 
Motru și afl. Cainiceni, 

Gardoaia, Valea Scroafei 

RORW7.1.36.7_B96 RW 2 2013 G Da 

RO02 Lupșa Lupșa izv.-confl. Motru RORW7.1.36.7a_B97 RW 2 2013 G Da 

RO02 Coșuștea, Valea 
Verde, Valea 
Găinii, Coșuștea 
Mică, Valea Rea 
II 

Coșuștea - izvor- cf. 
Gârbovăț și afl. Valea 
Verde, Valea Găinii, 

Coșuștea Mica, Valea Rea 
II 

RORW7.1.36.8_B98 RW 2 2012   Da 

RO02 Coșuștea, 
Gârbovăț, 
Govodarva 

Coșuștea - cf. Gârbovăț - 
cf. Motru și afl. Gârbovăț, 

Govodarva 

RORW7.1.36.8_B99 RW 2 2012   Da 

RO02 Motru Motru-confl.Jirov conf.Jiu RORW7.1.36_B100 RW 2 2012   Da 

RO02 Jirov  Jirov - izvor - cf. Motru RORW7.1.36.9_B101 RW 2 2012 G Da 
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Cod  
sub-bazin 

hidrografic 
(cod 

subunitate) 

Denumire apă 
suprafaţă 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categori
a de apă 

Stare 
chimică 

An evaluare 
stare 

Grupare 
stare 

chimică 

Starea 
chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

RO02 Cotoroaia Cotoroaia - izvor - cf. 
Motru 

RORW7.1.36.10_B102 RW 2 2012 G Da 

RO02 Hușnița, Gârnița, 
Peșteana II 

Hușnița - cf. Zegaia - cf. 
Motru și afl. Gârnița și 

Peșteana II 

RORW7.1.36.11_B104
a 

RW 2 2012   Da 

RO02 Slătinic Slătinic - izvor - cf. Motru RORW7.1.36.12_B109 RW 2 2012 G Da 

RO02 Tălăpan Tălăpan-cf. Valea Pârlitei-
cf. Motru 

RORW7.1.36.13_B111 RW 2 2012 G Da 

RO02 Stângăceaua Stângăceaua - izvor - cf. 
Motru 

RORW7.1.36.14_B112 RW 2 2012 G Da 

RO02 Fratoștița Fratoștița - izvor - cf. Jiu RORW7.1.36a_B113 RW 2 2012 G Da 

RO02 Balta I Balta I - izvor - cf. Jiu RORW7.1.36b_B114 RW 2 2012 G Da 

RO02 Cârnești Cârnești - izvor - cf. Jiu RORW7.1.37_B115 HMWB 2 2013   Da 

RO02 Racovița Racovița - izvor - cf. Jiu RORW7.1.38_B116 RW 2 2012 G Da 

RO02 Răcari Răcari - izvor - cf. Jiu RORW7.1.39_B117 RW 2 2012 G Da 

RO02 Argetoaia (Salcia), 
Țânțar, Malumic, 
Gârcotin 

Argetoaia (Salcia) - izvor - 
cf. Jiu și afl. Țânțar, 
Malumic, Gârcotin 

RORW7.1.40_B118 RW 2 2012 G Da 

RO02 Brădești Brădești- izv.-cf. Jiu RORW7.1.41_B119 RW 2 2012-2013 OE Da 

RO02 Ac. Ișalnița Ac. Ișalnița ROLW7.1_B120 LA 2 2013   Da 

RO02 Jiu Jiu Acum. Ișalnița- 
Bratovoiești 

RORW7.1_B121 RW 2 2013   Da 

RO02 Amaradia II, 
Strâmba, Negreni, 
Plopul, Valea 
Hartanului, Gagai, 
Amărăzuia, Orga, 
Slăvuța, Plosca 

Amaradia II - izvor - cf. 
Ploștina II și afl. Strâmba, 

Negreni, Plopul, Valea 
Hartanului, Gagai, 

Amărăzuia, Orga, Slăvuța, 
Plosca 

RORW7.1.42_B122 RW 2 2013   Da 

RO02 Valea Boului Valea Boului - izvor - cf. 
Amaradia II  

RORW7.1.42.10_B123 RW 2 2012 G Da 
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Cod  
sub-bazin 

hidrografic 
(cod 

subunitate) 

Denumire apă 
suprafaţă 

Denumire corp apă Codul corpului de 
apă de suprafață 

Categori
a de apă 

Stare 
chimică 

An evaluare 
stare 

Grupare 
stare 

chimică 

Starea 
chimică 

bună 
aşteptată 
în 2015 

RO02 Valea Muierii Valea Muierii - zvor -cf. 
Amaradia II 

RORW7.1.42.12_B124 RW 2 2012 G Da 

RO02 Amaradia II Amaradia II - cf. Plostina - 
cf. Jiu 

RORW7.1.42_B126 RW 2 2013   Da 

RO02 Brebina Brebina - izvor - cf. 
Amaradia II 

RORW7.1.42.14_B127 RW 2 2012 G Da 

RO02 Valea Mănăstirii Valea Mănăstirii - izvor - 
cf. Amaradia 

RORW7.1.42.15_B128 RW 2 2012-2013 OE Da 

RO02 Valea Șarpelui Valea Șarpelui -izvor -cf. 
Amaradia II 

RORW7.1.42.16_B129 RW 2 2012 G Da 

RO02 Raznic 
(Obedeanca), 
Merețel, Brabova, 
Urdinița, Răchita, 
Pleșoi, Breasta 

Raznic (Obedeanca) - 
confl. Merețel - cf. Jiu și 
afl. Merețel, Brabova, 

Urdinița, Răchita, Pleșoi și 
Breasta 

RORW7.1.43_B130a RW 2 2012   Da 

RO02 Tejac Tejac - izvor - cf. Jiu RORW7.1.44_B138 RW 2 2012 G Da 

RO02 Ulm (Palilula) Ulm (Palilula) - izvor - cf. 
Jiu 

RORW7.1.44a_B139 RW 2 2012 G Da 

RO02 Prodila Prodila - izvor - cf. Jiu RORW7.1.44b_B140 RW 2 2012 G Da 

RO02 Preajba Preajba - izvor - cf. Jiu 
(prin canal Craiovita) 

RORW7.1.45_B142 RW 2 2012 G Da 

RO02 Lumaș Lumaș - izvor - cf. Jiu RORW7.1.46_B143 RW 2 2012 G Da 

RO02 Leul (Știubei) Leul (Știubei) - izvor - cf. 
Jiu 

RORW7.1.47_B144 RW 2 2012 G Da 

RO02 Valea Bisericii Valea Bisericii - izvor - cf. 
Jiu 

RORW7.1.47a_B145 RW 2 2012 G Da 

RO02 Dâlga Dâlga - izvor - cf. Jiu RORW7.1.48_B146 RW 2 2012 G Da 

RO02 Valea Vistieriei Valea Vistieriei - izvor - cf. 
Jiu 

RORW7.1.49_B147 RW 2 2012 G Da 

RO02 Jiu Jiu Bratovoiești-confl. RORW7.1_B148 RW 3 2013, 2015   Nu 
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suprafaţă 
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Dunărea 

RO02 Gioroc Gioroc - izvor - cf. Jiu RORW7.1.50_B149 RW 2 2012 G Da 

RO02 Livadia 
(Puturoasa) 

Livadia (Puturoasa) - izvor 
- cf. Jiu 

RORW7.1.51_B150 RW 2 2012 G Da 

RO02 Tarova Tarova -izvor-confl. 
Dunărea 

RORW14.1.21_B151_
1 

RW 2 2012 G Da 

RO02 Bahna, Racovăț, 
Cămana 

Bahna - izvor - cf. Dunărea 
și afl.Racovăț, Cămana 

RORW14.1.21_B151_
2 

RW 2 2012   Da 

RO02 Vodița Vodița - izvor - cf. Dunărea RORW14.1.21a_B152 RW 2 2012 G Da 

RO02 Jidoștița Jidoștița - izvor - cf. 
Dunărea 

RORW14.1.22_B153 RW 2 2012 G Da 

RO02 Topolnița, Balta 
II, Șușița II 

Topolnița - izvor - loc. 
Izvorul Bârzii și afl. Balta II, 

Șușița II 

RORW14.1.23_B154_
1 

RW 2 2012   Da 

RO02 Neagonea Neagonea -izvor- cf. 
Topolnița 

RORW14.1.23_B154_
2 

RW 2 2012  G Da 

RO02 Topolnița, Pleșuva Topolnița - loc. Izvorul 
Bârzii - cf. Dunăre și afl. 

Pleșuva 

RORW14.1.23_B155 RW 2 2013   Da 

RO02 Crihala Crihala - izvor - cf. 
Topolnița 

RORW14.1.23.7_B156 RW 2 2012   Da 

RO02 Băran  Băran - izvor - cf. Dunărea RORW14.1.23a_B157 RW 2 2012-2013 OE Da 

RO02 Blahnița 
(Rogova) 

Blahnița (Rogova) - izvor - 
cf. Dunărea 

RORW14.1.24_B158 RW 2 2012   Da 

RO02 Poroinița Poroinița - izvor - cf. 
Blahnița 

RORW14.1.24.1_B159 RW 2 2012 G Da 

RO02 Orevița Orevița - izvor - cf. 
Blahnița 

RORW14.1.24.2_B160 RW 2 2012 G Da 

RO02 Drincea 1, 
Dobra, Drincea 2 

Drincea 1 - izvor - loc. 
Cujmir și afl. Dobra, 

RORW14.1.25_B161_
1 

RW 2 2012   Da 
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Drincea 2 

RO02  Saracov Saracov - izv.- confl. 
Drincea 2 și afl. Saracov 

RORW14.1.25_B161_
2 

RW 2 2012 G Da 

RO02 Drincea 1 Drincea 1 - loc. Cujmir - cf. 
Dunărea 

RORW14.1.25_B165 RW 2 2013   Da 

RO02 Balasan Balasan - izvor- aval loc. 
Băilești 

RORW14.1.26_B166 HMWB 2 2012   Da 

RO02 Balasan Balasan - aval loc. Băilești- 
cf. Dunărea 

RORW14.1.26_B167 HMWB 2 2012   Da 

RO02 Fântâna Fătului Fântâna Fătului - izvor - cf. 
Balasan 

RORW14.1.26.1_B168 RW 2 2012 G Da 

RO02 Desnățui, 
Olteanca, 
Gârbov, 
Burduhosu, 
Cetățuia, Putinei 

Desnățui -izvor - Ac. 
Fântânele și afl. Olteanca, 

Gârbov, Burduhosu, 
Cetățuia, Putinei 

RORW14.1.27_B169_
1 

RW 2 2012  G Da 

RO02 Ciutura Ciutura - izvor - ac. 
Fântânele 

RORW14.1.27_B169_
2 

RW 2 2012   Da 

RO02 Ac. Fântânele Ac. Fântânele ROLW14.1.27_B170 LA 2 2012   Da 

RO02 Terpezița, 
Bălăcășanca, 
Vârvor 

Terpezița- izvor - Ac. 
Fântânele și afl. 

Bălăcășanca, Vârvor 

RORW14.1.27.4_B171
_1 

RW 2 2012  G Da 

RO02 Gabru Gabru -izvor - confl. 
Terpezița 

RORW14.1.27.4_B171
_2 

RW 2 2012-2013 OE Da 

RO02 Desnățui Desnățui -Ac. Fântânele - 
Ac. Bistreț 

RORW14.1.27_B172 RW 2 2012   Da 

RO02 Valea Rea III, 
Panaghia 

Valea Rea III - izvor - cf. 
Desnațui și afl. Panaghia 

RORW14.1.27.5_B173 RW 2 2012 G Da 

RO02 Banaguiu Banaguiu - izvor - cf. RORW14.1.27.6_B174 RW 2 2012 G Da 
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Desnațui 

RO02 Baldal (Jivan) Baldal (Jivan) - izvor - cf. 
Desnațui 

RORW14.1.27.7_B175 RW 2 2012-2013 OE Da 

RO02 Buzat Buzat - izvor - cf. Desnățui RORW14.1.27.8_B176 RW 2 2012 G Da 

RO02 Baboia (Eruga) Baboia (Eruga) - izvor - 
Ac. Cornu 

RORW14.1.27.9_B177 RW 2 2012 G Da 

RO02 Ac. Cornu Ac. Cornu ROLW14.1.27.9_B178 LA 2 2012 G Da 

RO02 Baboia (Eruga), 
Teiul 

Baboia (Eruga) - Ac. 
Cornu-Ac. Caraula și afl. 

Teiul 

RORW14.1.27.9_B179 RW 2 2012 G Da 

RO02 Caraula (Orodel) Caraula (Orodel) - izvor - 
cf. Baboia 

RORW14.1.27.9.2_B1
80 

RW 2 2012 G Da 

RO02 Ac. Caraula Ac. Caraula ROLW14.1.27.9_B181 LA 2 2012   Da 

RO02 Baboia (Eruga), 
Cioroiasi 

Baboia (Eruga) -Ac. 
Caraula - cf. Desnațui și 

afl. Cioroiași 

RORW14.1.27.9_B182 RW 2 2013   Da 

RO02 Ac. Bistreț Ac. Bistreț ROLW14.1.27_B183 LA 2 2012   Da 

RO02 Desnățui Desnățui -Ac. Bistreț- cf. 
Dunăre 

RORW14.1.27_B184 RW 2 2012 G Da 

RO02 Jieț (Jiul Vechi), 
Giorocel, Valea 
Predeștilor 

Jieț (Jiul Vechi)- izvor - cf. 
Dunăre și afl. Giorocel, 

Valea Predeștilor 

RORW14.1.28_B185 RW 2 2013   Da 

RO02 Lacul Mic Victoria 
Geormane 

Lacul Mic Victoria 
Geormane 

ROLW7.1_B186 LW 2 2012   Da 

RO02 Braț Dunărea 
Veche 

Braț Dunărea Veche 
ROLW14.1_B187 LW 2 2012   Da 

RO02 Rotunda Rotunda ROLW14.1.24_B188 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Gruii Balta Gruii ROLW14.1_B189 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Gârla Mare Balta Gârla Mare ROLW14.1_B190 LW 2 2012   Da 
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RO02 Balta Fântâna 
Banului 

Balta Fântâna Banului 
ROLW14.1_B191 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Ciuperceni Balta Ciuperceni ROLW14.1_B192 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Maginita Balta Maginita ROLW14.1_B193 LW 2 2012 G Da 

RO02 Buricliu Buricliu ROLW14.1_B194 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Radi Balta Radi ROLW14.1_B195 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Păsărică Balta Păsărică ROLW14.1_B196 LW 2 2012 G Da 

RO02 Balta Lata Balta Lata ROLW14.1_B197 LW 2 2012   Da 

RO02 Balta Tarova Balta Tarova ROLW14.1_B198 LW 2 2012   Da 

RO02 Balta Vrata Balta Vrata ROLW14.1_B199 LW 2 2012 G Da 

RO02 Canal aducțiune 
Ac. Ișalnița - 
platforma 
industrială de Est 
Craiova 

Canal aducțiune Ac. 
Ișalnița - platforma 

industrială de Est Craiova 

RORW7.1.43_B200 AWB 2 2012-2013 OE Da 

 
Notă: 
Explicații privind adnotările din anumite coloane: 

 Coloana „Categoria de apă”: RW = râu, LW = lac natural, LA = lac acumulare, HMWB = corp de apă puternic modificat, AWB = 
corp de apă artificial,  

 Coloana „Stare chimică”: 2 = bună, 3 = nu se atinge starea bună, U = necunoscută/lipsă informații.  

 Coloana „Grupare_risc_stare chimică”: s-a completat cu informații numai în cazul în care nu au existat date de monitoring și 
evaluarea stării chimice s-a realizat pe baza grupării (completându-se cu G) sau opiniei expertului (completându-se cu OE). 
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Anexa 7.1.  
 

OBIECTIVELE DE MEDIU ALE CORPURILOR DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ şi EXCEPŢIILE (DUPĂ 2021) DE LA OBIECTIVELE DE 
MEDIU PENTRU CORPURILE DE APA DIN B.H JIU 

 

Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

1 JIU Jiu de Vest 

JIU DE VEST - 
izvor- loc. Paroşeni 
şi afl. Gârbov, Buta, 
Lazăr, Pârâul Morii, 
Pilug, Sterminos, 
Valea de Peşti, 

Balomir, Mierleasa, 
Braia, Baleia 

RORW7.1_B1a RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 
SPA 

Parc naţional,  
Rezervaţie 

naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

HG 100 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

2 JIU Jiu de Vest 
JIU DE VEST - loc. 
Paroşeni-confl. Jiul 

de Est 
RORW7.1_B4 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

3 JIU Merişoara 
Merişoara - izvor - 

cf. Jiu 
RORW7.1.12_B5 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

4 JIU Crevedia 
Crevedia  - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.13_B6 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

5 JIU Aninoasa 
Aninoasa  - izvor - 

cf. Jiu 
RORW7.1.14_B8 RW RO01a 

Captări pentru  
potabilizare 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

6 JIU Jiu de Est 

Jiul de Est  - izvor - 
loc. Petrila şi afl 

Bilele, Sterminos, 
Lolea, Răscoala, 

Cimpa, Taia, Auşel, 
Pârâul Dobraiei 

RORW7.1.15_B9 RW RO01a 

Captări pentru  
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI  

 Rezervaţie 
naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

7 JIU Jiu de Est 
Jiul de Est  - loc. 
Petrila - cf. Jiu 

RORW7.1.15_B10 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

8 JIU Jieţ 
Jieţ  - izvor - cf. Jiu 

de Est 
RORW7.1.15.7_B11 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare                                                                                                                                                                                                                                                               

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti                                                                                                                                                                                                                                                                
SCI  

Rezervaţie 
naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

9 JIU Băniţa 

Băniţa - izvor - cf. 
Jiu de Est şi afl. 

Jigureasa, 
Jupâneasa, 

Galbena, Valea 
Roşie 

RORW7.1.15.8_B12 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 
SPA 

Parc naţional 
Rezervaţie 

naturală 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

10 JIU Maleia 
Maleia  - izvor - cf. 

Jiu de Est 
RORW7.1.15.9_B13 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI  

 Rezervaţie 
naturală 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

11 JIU Jiu 
Jiu confl. Jiu de Est-

Acum. Vădeni 
RORW7.1_B14 RW RO05a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

Rezervaţie 
naturală 

Parc naţional 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

12 JIU Izvor Izvor - izvor - cf. Jiu RORW7.1.16_B15 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI  

 Parc naţional 

 
HG 202 / 

2002 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

13 JIU Polatiştea 
Polatiştea - izvor - 

cf. Jiu şi afl. Surpata 
RORW7.1.17_B16 RW RO01a 

Captări pentru  
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI  

 Parc naţional 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

14 JIU Chiţiu Chiţiu - izvor - cf. Jiu RORW7.1.18_B17 RW RO01a 

SCI  
Parc naţional 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

15 JIU Bratcu 
Bratcu - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.19_B18 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti 
SCI 

Parc naţional 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

16 JIU Sadu 

Sadu - izvor - av. cf. 
Sadu lui Sân şi afl. 
Zănoaga, Sadu lui 

Sân 

RORW7.1.20_B19 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

17 JIU Sadu 
Sadu  -av. confl. 

Sadu lui Sân- cf. Jiu 
RORW7.1.20_B20 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

18 JIU Porcul 
Porcul - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.21_B21 RW RO01a 

SCI 
 Parc naţional 
 Rezervaţie 

naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

19 JIU Tetila 
Tetila (Lăzăreşti) - 

izvor - cf. Jiu 
RORW7.1.22_B22 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

20 JIU Sâmbotin 
Sâmbotin - izvor - cf. 

Jiu şi afl. Hărăbor 
RORW7.1.23_B23 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

SCI 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 



80 

Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

2005 
OUG 57 / 

2007 

21 JIU 
Iazul 

Topilelor 
Iazul Topilelor - izvor 

- cf. Jiu 
RORW7.1.25_B25 RW RO01     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

22 JIU Jiu Ac. Vădeni + Tg.-Jiu ROLW7.1_B26 LA ROLA05     
POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

23 JIU Jiu Jiu Tg. Jiu-Rovinari RORW7.1_B28 RW RO05a 
Specii acvatice 

importante 
economic - peşti 

HG 202 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

24 JIU Şuşiţa I 
Şuşiţa I  - izvor - 

Vaidei şi afl. Macriş 
RORW7.1.25b_B29 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti 
SCI 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

25 JIU Şuşiţa I 
Şuşiţa I - loc. Vaidei 
- cf. Jiu şi afl. Iaz şi 

Cornul 
RORW7.1.25b_B30a RW RO04a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SCI 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

26 JIU Suseni 
Suseni - izvor - cf. 

Şuşiţa I 
RORW7.1.25b.2_B31 RW RO17a 

SCI 
Specii acvatice 

importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

27 JIU Amaradia 

Amaradia - izvor - cf. 
Jiu şi afl. Grui, 

Inoasa, Holdun, 
Gornac, Zlast, 
Budieni, Sasa 

RORW7.1.26_B34 RW RO18a 
Captări pentru 

potabilizare 
SCI 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

28 JIU Tismana 
Tismana - izvor - 

Ac.Tismana Aval şi 
afl. Tismăniţa 

RORW7.1.31_B35 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

Rezervaţie 
naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

29 JIU Tismana 
Tismana - 

Ac.Tismana Aval- cf. 
Jiu 

RORW7.1.31_B37 RW RO04a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

30 JIU Sohodol 
Sohodol - izvor - cf. 

Tismana şi afl. 
Vezieş 

RORW7.1.31.2_B38 RW RO17a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

Rezervaţie 
naturală 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

31 JIU Orlea 
Orlea - izvor - cf. 
Tismana şi afl. 

Pocruia 
RORW7.1.31.3_B39 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti 
SCI 

 Rezervaţie 
naturală 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

32 JIU Strâmba 
Strâmba - izvor - cf. 

Tismana 
RORW7.1.31.5_B41 RW RO04a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

33 JIU Câlnic II 
Câlnic II - izvor - cf. 

Tismana 
RORW7.1.31.6_B42 RW RO04a    

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

34 JIU Bistriţa 

Bistriţa - izvor - cf. 
Bistricioara şi afl. 
Lespezel, Vija şi 

Bistricioara 

RORW7.1.31.6b_B47a RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

35 JIU Bistriţa 

Bistriţa - confl. 
Bistricioara - confl. 

Tismana şi afl. 
Ogaşul Hobiţei 

RORW7.1.31.6b_B48_1 RW RO04a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

 Rezervaţie 
naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

36 JIU Bilta 
Bilta izvor-confl 
Bistriţa şi afl. 

Bătrâna 
RORW7.1.31.6b_B48_2 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

SCI 
 Rezervaţie 

naturală 

OUG 57 / 
2007 

37 JIU Jaleş 

Jaleş-izvor-
am.cf.Runc şi afl.  

Pleşul, Piva şi 
Plescioara 

RORW7.1.31.7_B49_1 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

SCI 
 Rezervaţie 

naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

38 JIU Jaleş 
Jaleş am. cfl. Runc- 
cfl. Tismana şi afl. 

Runc 
RORW7.1.31.7_B49_2 RW RO04a 

Captări pentru 
potabilizare 

SCI 
 Rezervaţie 

naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

39 JIU Dâmbova 
Dâmbova - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.31a_B50 RW RO04a    

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

40 JIU Jiu 
Jiu Rovinari-Ac. 

Turceni 
RORW7.1_B51 RW RO11*a SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

41 JIU Cioiana 
Cioiana - izvor - cf. 
Jiu şi afl. Brătuia 

RORW7.1.32_B53 RW RO04a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

42 JIU Lumedia 
Lumedia - izvor - cf. 

Cioiana 
RORW7.1.32.2_B54 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

43 JIU Jiu Ac. Turceni ROLW7.1_B56 LA ROLA01 SCI 
OUG 57 / 

2007 

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

44 JIU Jiu 
Jiu Acum. Turceni-

Acum. Işalniţa 
RORW7.1_B57 RW RO10*a SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

OBIECTIV 
DE 

MEDIU 
CE VA FI 
STABILIT 
ÎNTR-O 
ETAPĂ 

ULTERIO
ARĂ 

45 JIU Jilţ 

Jilţ - izvor - cf. Jiu şi 
afl. Valea lui Voicu, 

Jilţul Slivileşti, 
Cojmăneşti, 

Tehomir, Jilţul Mic, 
Valea Racilor, 

Borăscu 

RORW7.1.33_B58 RW RO04a SCI 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

46 JIU Ceplea 
Ceplea - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.33a_B59 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

47 JIU Gilort 
Gilort - izvor - am 
.cf. Gilorţelu Mare 

RORW7.1.34_B60 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

48 JIU Pleşcoaia 
Pleşcoaia - izvor - 

cf. Gilort 
RORW7.1.34.1_B61 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

49 JIU Romanul 
Romanul - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.2_B62 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

50 JIU Gilort 
Gilort-am.cf. 

Gilorţelu Mare - 
cf.Blahniţa 

RORW7.1.34_B63 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

51 JIU 
Gilorţelul 

Mare 
Gilorţelul Mare - 
izvor - cf. Gilort 

RORW7.1.34.3_B64 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

52 JIU Hirişeşti 
Hirişeşti - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.4_B65 RW RO01a 

SCI 
 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

53 JIU 
Pârâul 
Galben 

Pârâul Galben 
(Baia) -izvor -cf. 

Gilort şi afl. Rudi, 
Museţ 

RORW7.1.34.5_B66 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

 Rezervaţie 
naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

54 JIU Ciocadia 
Ciocadia - izvor - cf. 

Gilort şi afl. Ghia, 
Aniniş 

RORW7.1.34.6_B67 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 



86 

Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

peşti 
SCI 

2002 
OUG 57 / 

2007 

55 JIU Câlnic I 

Câlnic I- izvor - cf. 
Gilort şi afl. 

Călugăreasa, 
Giovria, Valea 
Călugăreasca 

RORW7.1.34.7_B68 RW RO18a    
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

56 JIU Bârzei 
Bârzei (Bârzaiel) - 

izvor - cf. Gilort 
RORW7.1.34.8_B69 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

57 JIU Ştefăneşti 
Ştefăneşti - izvor - 

cf. Gilort 
RORW7.1.34.8a_B70 RW RO01a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

58 JIU Blahniţa 
Blahniţa - izvor - cf. 
Gilort şi afl. Turbaţi 

RORW7.1.34.9_B71 RW RO01a 

Captări pentru 
potabilizare 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

 Rezervaţie 
naturală 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

59 JIU Larga 
Larga - izvor - cf. 

Turbaţi 
RORW7.1.34.9.1.1_B72 RW RO17a 

Captări pentru 
potabilizare 

SCI 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

60 JIU Bobu 
Bobu - izvor - cf. 

Blahniţa 
RORW7.1.34.9.2_B73 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

61 JIU Tărăţel 
Tărăţel - izvor - cf. 

Blahniţa 
RORW7.1.34.9.3_B74 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

62 JIU Gilort 
Gilort  - cf. Blahniţa - 

cf. Jiu 
RORW7.1.34_B75 RW RO05a SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

63 JIU Socul 
Socul - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.9a_B76 RW RO04a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

64 JIU Purcari 
Purcari - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.10_B77 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

65 JIU Vladimir 
Vladimir - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.11_B78 RW RO19a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

66 JIU Sterpoaia 
Sterpoaia - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.12_B79 RW RO19a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

67 JIU Cocorova 
Cocorova - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.14_B81 RW RO04a 

 
SCI 

 
 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

68 JIU 
Valea lui 

Câine 
Valea lui Câine - 
izvor - cf. Gilort 

RORW7.1.34.15_B82 RW RO06a 
 

SCI 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

69 JIU Arpadia 
Arpadia - izvor - cf. 

Gilort 
RORW7.1.34.16_B83 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

70 JIU Valea Iepii 
Valea Iepii - izvor - 

cf. Gilort 
RORW7.1.34.17_B84 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

71 JIU Motru 
Motru - izvor - cf. 

Brebina şi afl. 
Scărişoara 

RORW7.1.36_B88a RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

72 JIU Motru Sec 
Motrul Sec - izvor - 

cf. Motru şi afl. 
Capra 

RORW7.1.36.2_B89 RW RO17a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 
SPA 

Rezervaţie 
naturală 

 Parc naţional 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

73 JIU Motruşor 
Motruşor - izvor - cf. 

Motru 
RORW7.1.36.2.2_B90 RW RO01b 

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti 
SCI 
parc 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

74 JIU Motru 

Motru - cf. Brebina -
cf. Lupoaia ( am. 
Loc. Motru ) şi afl. 
Brebina, Crainici, 

Iupca, Valea Mare II 

RORW7.1.36_B91 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 
SCI 

Parc naţional 
 Rezervaţie 

naturală 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

75 JIU Motru 
Motru - cf. Lupoaia 

(Am. loc. Motru) - cf. 
Jirov 

RORW7.1.36_B93 RW RO10*a    
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

76 JIU Lupoaia 
Lupoaia - izvor - cf. 

Motru 
RORW7.1.36.5_B94 RW RO04a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

STARE 
CHIMICĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

BUNĂ BUNĂ 

77 JIU Ploştina I 
Ploştina I - izvor - cf. 

Motru 
RORW7.1.36.6_B95 RW RO18a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

78 JIU Peşteana I 

Peşteana I - izvor - 
cf. Motru şi afl. 

Cainiceni, Gardoaia, 
Valea Scroafei 

RORW7.1.36.7_B96 RW RO04a Parc naţional 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

79 JIU Lupşa 
Lupşa izv.-confl. 

Motru 
RORW7.1.36.7a_B97 RW RO04a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

80 JIU Coşuştea 

Coşuştea - izvor- cf. 
Gârbovit şi afl. Valea 
Verde, Valea Găinii, 

Coşuştea Mica, 
Valea Rea II 

RORW7.1.36.8_B98 RW RO01a 

Specii acvatice 
importante 

economic - peşti 
SCI  

Parc naţional 
 Rezervaţie 

naturală 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

81 JIU Coşuştea 

Coşuştea - cf. 
Gârbovăţ - cf. Motru 

şi afl. Gârbovăţ, 
Govodarva 

RORW7.1.36.8_B99 RW RO04a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

82 JIU Motru 
Motru-confl.Jirov 

conf.Jiu 
RORW7.1.36_B100 RW RO10*a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

83 JIU Jirov 
Jirov - izvor - cf. 

Motru 
RORW7.1.36.9_B101 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

84 JIU Cotoroaia 
Cotoroaia - izvor - 

cf. Motru 
RORW7.1.36.10_B102 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

85 JIU Huşniţa 

Huşniţa - cf. Zegaia 
- cf. Motru şi afl. 

Gârniţa şi Peşteana 
II 

RORW7.1.36.11_B104a RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

86 JIU Slătinic 
Slătinic - izvor - cf. 

Motru 
RORW7.1.36.12_B109 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

87 JIU Tălăpan 
Tălăpan-cf. Valea 
Parlitei-cf. Motru 

RORW7.1.36.13_B111 RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

88 JIU 
Stângăceau

a 
Stângăceaua - izvor 

- cf. Motru 
RORW7.1.36.14_B112 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

89 JIU Fratoştiţa 
Fratoştiţa - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.36a_B113 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

90 JIU Balta I 
Balta I - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.36b_B114 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

91 JIU Cârneşti 
Cârneşti - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.37_B115 HMWB RO19a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

92 JIU Racoviţa 
Racoviţa - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.38_B116 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

93 JIU Răcari 
Răcari - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.39_B117 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

94 JIU 
Argetoaia 
(Salcia) 

Argetoaia (Salcia) - 
izvor - cf. Jiu şi afl. 
Tantar, Malumic, 

Gârcotin 

RORW7.1.40_B118 RW RO06a 
 

SCI 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

95 JIU Brădeşti Brădeşti- izv.-cf. Jiu RORW7.1.41_B119 RW RO19a 
 

SCI 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

96 JIU Jiu Ac. Işalniţa ROLW7.1_B120 LA ROLA01 
 

SCI 
OUG 57 / 

2007 

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

97 JIU Jiu 
Jiu Acum. Işalniţa- 

Bratovoieşti 
RORW7.1_B121 RW RO10*a 

Captări pentru 
potabilizare 

SCI 
SPA 

L 107 / 
1996 

HG 930 / 
2005 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

98 JIU Amaradia II 

Amaradia II - izvor - 
cf. Ploştina II şi afl. 
Strâmba, Negreni, 

Plopul, Valea 
Hartanului, Gagai, 
Amărăzuia, Orga, 
Slăvuţa, Plosca 

RORW7.1.42_B122 RW RO04a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

99 JIU Valea Boului 
Valea Boului - izvor - 

cf. Amaradia II  
RORW7.1.42.10_B123 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

100 JIU Valea Muierii 
Valea Muierii - izvor 

-cf. Amaradia II 
RORW7.1.42.12_B124 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

101 JIU Amaradia II 
Amaradia II - cf. 
Ploştina - cf. Jiu 

RORW7.1.42_B126 RW RO04a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

102 JIU Brebina 
Brebina - izvor - cf. 

Amaradia II 
RORW7.1.42.14_B127 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

STARE 
CHIMICĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

BUNĂ BUNĂ 

103 JIU 
Valea 

Mănăstirii 
Valea Mănăstirii - 

izvor - cf. Amaradia 
RORW7.1.42.15_B128 RW RO19a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

104 JIU 
Valea 

Şarpelui 
Valea Şarpelui -izvor 

-cf. Amaradia II 
RORW7.1.42.16_B129 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

105 JIU Raznic 

Raznic (Obedeanca) 
- confl. Mereţel - cf. 
Jiu şi afl. Mereţel, 
Brabova, Urdiniţa, 
Răchita, Pleşoi şi 

Breasta 

RORW7.1.43_B130a RW RO06a 
 

SCI 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

106 JIU Tejac Tejac - izvor - cf. Jiu RORW7.1.44_B138 RW RO06a 
 

SCI 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

107 JIU 
Ulm 

(Palilula) 
Ulm (Palilula) - izvor 

- cf. Jiu 
RORW7.1.44a_B139 RW RO06a 

 
SCI 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

108 JIU Prodila 
Prodila - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.44b_B140 RW RO06a 

 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

109 JIU Preajba 
Preajba - izvor - cf. 

Jiu (prin canal 
Craioviţa) 

RORW7.1.45_B142 RW RO06a 
 

Rezervaţie 
naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

110 JIU Lumaşu 
Lumas - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.46_B143 RW RO06a 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

111 JIU 
Leul 

(Ştiubei) 
Leul (Ştiubei) - izvor 

- cf. Jiu 
RORW7.1.47_B144 RW RO06a 

SCI 
SPA 

 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

112 JIU 
Valea 

Bisericii 
Valea Bisericii - 

izvor - cf. Jiu 
RORW7.1.47a_B145 RW RO06a 

 
SCI 
SPA 

 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

113 JIU Dâlga Dâlga - izvor - cf. Jiu RORW7.1.48_B146 RW RO06a 
SCI 
SPA 

 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

114 JIU 
Valea 

Vistieriei 
Valea Vistieriei - 

izvor - cf. Jiu 
RORW7.1.49_B147 RW RO06a 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

115 JIU Jiu 
Jiu Bratovoieşti-
confl. Dunărea 

RORW7.1_B148 RW RO11*a 

SCI 
SPA 

Rezervaţie 
naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

OBIECTIV 
DE 

MEDIU 
CE VA FI 
STABILIT 
ÎNTR-O 
ETAPĂ 

ULTERIO
ARĂ 

116 JIU Gioroc 
Gioroc - izvor - cf. 

Jiu 
RORW7.1.50_B149 RW RO06a 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

117 JIU Livadia 
Livadia (Puturoasa) 

- izvor - cf. Jiu 
RORW7.1.51_B150 RW RO06a 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

118 JIU Tarova 
Tarova -izvor-confl. 

Dunărea 
RORW14.1.21_B151_1 RW RO01a    

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

119 JIU Bahna 

Bahna - izvor - cf. 
Dunărea şi 
afl.Racovăţ, 

Cămana 

RORW14.1.21_B151_2 RW RO01a 

SCI 
Specii acvatice 

importante 
economic - 

peşti 
SPA 

Rezervaţie 
naturală 

Parc naţional 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

120 JIU Vodiţa 
Vodiţa - izvor - cf. 

Dunărea 
RORW14.1.21a_B152 RW RO01a 

SCI 
SPA 

Rezervaţie 
naturală 

Parc naţional 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

121 JIU Jidoştiţa 
Jidoştiţa - izvor - cf. 

Dunărea 
RORW14.1.22_B153 RW RO01a 

SCI 
SPA 

Rezervaţie 
naturală 

Parc naţional 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

122 JIU Topolniţa 
Topolniţa  - izvor - 

loc. Izvorul Barzii şi 
afl. Balta II, Şuşiţa II 

RORW14.1.23_B154_1 RW RO01a 

SCI 
Specii acvatice 

importante 
economic - 

peşti 
Rezervaţie 

naturală  
Parc naţional 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

123 JIU Neagonea 
Neagonea -izvor- cf. 

Topolniţa 
RORW14.1.23_B154_2 RW RO18a 

SCI 
Specii acvatice 

importante 
economic - 

peşti 

HG 202 / 
2002 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

Rezervaţie 
naturală 

 Parc naţional 

124 JIU Topolniţa 

Topolniţa  - loc. 
Izvorul Barzii - cf. 

Dunăre şi afl. 
Pleşuva 

RORW14.1.23_B155 RW RO04a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

125 JIU Crihala 
Crihala - izvor - cf. 

Topolniţa 
RORW14.1.23.7_B156 RW RO04a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

126 JIU Baran 
Baran - izvor - cf. 

Dunărea 
RORW14.1.23a_B157 RW RO19a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

127 JIU 
Blahniţa 
(Rogova) 

Blahniţa (Rogova) - 
izvor - cf. Dunărea 

RORW14.1.24_B158 RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

128 JIU Poroiniţa 
Poroiniţa - izvor - cf. 

Blahniţa 
RORW14.1.24.1_B159 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

129 JIU Oreviţa 
Oreviţa - izvor - cf. 

Blahniţa 
RORW14.1.24.2_B160 RW RO19a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

130 JIU Drincea I 
Drincea 1 - izvor - 
loc. Cujmir şi afl. 
Dobra, Drincea 2 

RORW14.1.25_B161_1 RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

131 JIU Saracov 
Saracov - izv.- confl. 

Drincea 2 şi afl. 
Saracov 

RORW14.1.25_B161_2 RW RO18a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

132 JIU Drincea I 
Drincea 1 - loc. 

Cujmir - cf. Dunărea 
RORW14.1.25_B165 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

133 JIU Balasan 
Balasan - izvor- aval 

loc. Băileşti 
RORW14.1.26_B166 HMWB RO06a 

Specii acvatice 
importante 

economic-peşti 
Rezervaţie 

naturală 

OUG 57 / 
2007 

HG 202 / 
2002 

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

134 JIU Balasan 
Balasan - aval loc. 

Băileşti- cf. Dunărea 
RORW14.1.26_B167 HMWB RO06a     

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

135 JIU 
Fântâna 
Fătului 

Fântâna Fătului - 
izvor - cf. Balasan 

RORW14.1.26.1_B168 RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

136 JIU Desnăţui 

Desnăţui -izvor - Ac. 
Fântânele şi afl. 

Olteanca, Gârbov, 
Burduhosu, 

Cetăţuia, Putinei 

RORW14.1.27_B169_1 RW RO06a 
Rezervaţie 

naturală 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

137 JIU Ciutura 
Ciutura - izvor - ac. 

Fântânele 
RORW14.1.27_B169_2 RW RO06a 

Rezervaţie 
naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

138 JIU Desnăţui Ac. Fântânele ROLW14.1.27_B170 LA ROLA01 
 

Rezervaţie 
naturală 

OUG 57 / 
2007 

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

139 JIU Terpeziţa 
Terpeziţa- izvor - Ac. 

Fântânele şi afl. 
Bălăcăşanca, Vârvor 

RORW14.1.27.4_B171_
1 

RW RO06a 
SCI 

Rezervaţie 
naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

140 JIU Gabru 
Gabru -izvor - confl. 

Terpeziţa 
RORW14.1.27.4_B171_

2 
RW RO19a 

SCI 
Rezervaţie 

naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

141 JIU Desnăţui 
Desnăţui -Ac. 

Fântânele - Ac. 
Bistreţ 

RORW14.1.27_B172 RW RO06a 
SCI 

Rezervaţie 
naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

142 JIU Valea Rea III 
Valea Rea III - izvor 
- cf. Desnăţui şi afl. 

Panaghia 
RORW14.1.27.5_B173 RW RO06a 

SCI 
Rezervaţie 

naturală 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

143 JIU Banaguiu 
Banaguiu - izvor - cf. 

Desnăţui 
RORW14.1.27.6_B174 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

144 JIU 
Baldal 
(Jivan) 

Baldal (Jivan) - izvor 
- cf. Desnăţui 

RORW14.1.27.7_B175 RW RO19a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

145 JIU Buzat 
Buzat - izvor - cf. 

Desnăţui 
RORW14.1.27.8_B176 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

146 JIU 
Baboia 
(Eruga) 

Baboia (Eruga) - 
izvor - Ac. Cornu 

RORW14.1.27.9_B177 RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

147 JIU 
Baboia 
(Eruga) 

Ac. Cornu ROLW14.1.27.9_B178 LA ROLA01 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

  

OBIECTIV DE 
MEDIU CE VA 
FI STABILIT 

ÎNTR-O 
ETAPĂ 

ULTERIOARĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

148 JIU 
Baboia 
(Eruga) 

Baboia (Eruga) - Ac. 
Cornu-Ac. Caraula 

şi afl. Teiul 
RORW14.1.27.9_B179 RW RO06a     

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

149 JIU Caraula 
Caraula (Orodel) - 
izvor - cf. Baboia 

RORW14.1.27.9.2_B180 RW RO06a     
STARE 

ECOLOGICĂ 
BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

150 JIU 
Baboia 
(Eruga) 

Ac. Caraula ROLW14.1.27.9_B181 LA ROLA01 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

  

OBIECTIV DE 
MEDIU CE VA 
FI STABILIT 

ÎNTR-O 
ETAPĂ 

ULTERIOARĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

151 JIU 
Baboia 
(Eruga) 

Baboia (Eruga) -Ac. 
Caraula - cf. 

Desnăţui şi afl. 
Cioroiaşi 

RORW14.1.27.9_B182 RW RO06a 
Rezervaţie 

naturală 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

152 JIU Desnăţui Ac. Bistreţ ROLW14.1.27_B183 LA ROLA01 

SCI 
Rezervaţie 

naturală 
SPA 

Specii acvatice 
importante 
economic - 

peşti 

OUG 57 / 
2007 

HG 202 / 
2002 

POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

153 JIU Desnăţui 
Desnăţui -Ac. 

Bistreţ- cf. Dunăre 
RORW14.1.27_B184 RW RO06a 

SCI 
Rezervaţie 

naturală 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

154 JIU 
Jieţ (Jiul 
Vechi) 

Jieţ (Jiul Vechi)- 
izvor - cf. Dunăre şi 
afl. Giorocel, Valea 

Predeştilor 

RORW14.1.28_B185 RW RO06a 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

155 JIU 
Lacul Mic 
Victoria 

Geormane 

Lacul Mic Victoria 
Geormane 

ROLW7.1_B186 LW ROLN01 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

156 JIU 
Braţ Dunărea 

Veche 
Braţ Dunărea Veche ROLW14.1_B187 LW ROLN01 

SCI 
Rezervaţie 

naturală 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

157 JIU Rotunda Rotunda ROLW14.1.24_B188 LW ROLN01 SPA 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

158 JIU Balta Gruii Balta Gruii ROLW14.1_B189 LW ROLN09 SPA 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

159 JIU 
Balta Gârla 

Mare 
Balta Gârla Mare ROLW14.1_B190 LW ROLN09 

SPA 
Specii acvatice 

importante 
economic - 

peşti 

OUG 57 / 
2007 

HG 202 / 
2002 

OBIECTIV DE 
MEDIU CE VA 
FI STABILIT 

ÎNTR-O 
ETAPĂ 

ULTERIOARĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

160 JIU 
Balta 

Fântâna 
Banului 

Balta Fântâna 
Banului 

ROLW14.1_B191 LW ROLN01 SPA 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

161 JIU 
Balta 

Ciuperceni 
Balta Ciuperceni ROLW14.1_B192 LW ROLN09 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

162 JIU 
Balta 

Maginita 
Balta Maginita ROLW14.1_B193 LW ROLN09 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

163 JIU Buricliu Buricliu ROLW14.1_B194 LW ROLN09 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

164 JIU Balta Radi Balta Radi ROLW14.1_B195 LW ROLN09 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 
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Nr. crt. B.h 
Cursul de 

apă 
Numele CA Codul CA 

Categoria 
corpului 
de apa*  

Tipologia 
corpului 
de apa 

Zone protejate Obiectiv de mediu  

Tipul Obiectivul 
Stare 

ecologică 
Stare 

chimică 

165 JIU 
Balta 

Păsărică 
Balta Păsărică ROLW14.1_B196 LW ROLN09 

SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

166 JIU Balta Lata Balta Lata ROLW14.1_B197 LW ROLN09 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

167 JIU Balta Tarova Balta Tarova ROLW14.1_B198 LW ROLN09 
SCI 
SPA 

OUG 57 / 
2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

168 JIU Balta Vrata Balta Vrata ROLW14.1_B199 LW ROLN09 SPA 
OUG 57 / 

2007 

STARE 
ECOLOGICĂ 

BUNĂ 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

169 JIU 

Canal 
aductiune 

Ac. Işalniţa - 
platforma 
industrială 

de Est 
Craiova 

Canal aductiune Ac. 
Işalniţa - platforma 
industrială de Est 

Craiova 

RORW7.1_CA_B200 AWB RO10*     
POTENTIAL 
ECOLOGIC 

BUN 

STARE 
CHIMICĂ 

BUNĂ 

 

 *LEGENDĂ:                         

   RW -râu                       

   LW- lac natural                       

   LA- lac de acumulare                       

   
HMWB - CAPM - corp de apa puternic modificat (se includ râurile CAPM şi lacurile 
naturale CAPM)               

   AWB - corp de apă artificial                     

 

**LEGENDĂ:              

   1 - STARE ECOLOGICĂ FOARTE BUNĂ;          

   2 - STARE ECOLOGICĂ BUNĂ/ POTENŢIAL        
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ECOLOGIC BUN; 

  
 3 - STARE ECOLOGICĂ MODERATĂ/ POTENŢIAL ECOLOGIC 
MODERAT;      

   4 - STARE ECOLOGICĂ SLABĂ;          

   5 - STARE ECOLOGICĂ PROASTĂ;          

   U - NEEVALUAT;            

   N - NEAPLICABIL            

 
 

 
***LEGENDĂ

:                         

    2 - STARE CHIMICĂ BUNĂ;                      

    3- STARE CHIMICĂ PROASTĂ.                     

 
 
Nota:                     
 Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare; 
 HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi marimea zonelor de protective sanitară şi hidrogeologică; 
 HG 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare 
şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate 
producerii de apă potabilă; 
HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul 
sustinerii vietii piscicole, cu modificările şi completările ulterioare; 
 HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, cu modificările şi completările ulterioare; 
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
HG 546/2008 privind geştionarea calitatii apei de îmbăiere, cu modificările şi completările ulterioare. 
În procesul implementării Directivelor Nitraţi şi Nutrienţi, pentru întreg teritoriul României se aplică măsuri specifice pentru 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute în legislaţia în domeniu, respectiv HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare şi Hg 964/2000 privind 
aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
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Anexa 7.2 
 

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană şi excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană 
 

Bazinul 
hidrografic  

Denumire corp 
de apă 

subterană 

Cod corp  
de apă 

subterană 

Obiectiv de mediu 
Starea 

cantitativă 
actuală 

Starea 
chimică 
actuală 

Termenul de 
atingere a 

obiectivului de 
mediu 

Tip 
excepție 

Justificare 
aplicare 
excepții* 

Stare 
cantitativă 

Stare 
calitativă 

(Bună/Slabă) (Bună/Slabă) 
Starea 

cantitativă 
Starea 

chimică 

JIU 

Câmpul lui Neag-
Petrila 

ROJI01 Bună Bună Bună B 
2015 2015   

Cloşani-Baia de 
Aramă 

ROJI02 Bună Bună Bună B 
2015 2015   

Tismana-Dobriţa ROJI03 Bună Bună Bună B 2015 2015   

Varciorova-
Nadanova-
Ponoarele 

ROJI04 Bună Bună Bună B 
2015 2015   

Lunca şi terasele 
Jiului şi afluenţilor 

săi 
ROJI05 Bună Bună Bună S 

2015 2027 Art.4(4)-
fezabilitate 

tehnică 

* 

Lunca şi terasele 
Dunării-Calafat 

ROJI06 Bună Bună Bună S 
2015 2027 Art.4(4)-

fezabilitate 
tehnică 

* 

Oltenia ROJI07 Bună Bună Bună B 2015 2015   

Tg Jiu ROJI08 Bună Bună Bună B 2015 2015   

 
Legenda: 
B – stare bună 
S – stare slabă 
* realizare sisteme de colectare şi epurare în aglomerările umane (măsuri de bază și măsuri suplimentare); aplicarea măsurilor 
suplimentare pentru sursele de poluare difuze din agricultură (măsuri suplimentare). 
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ANEXA 8.1 
 

EVALUAREA CERINTELOR FOLOSINTELOR DE APA (AN DE REFERINTA 2011) 
LA NIVELUL BAZINELOR HIDROGRAFICE, PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2020 – 2030 

PROGNOZA CERINŢELOR DE APĂ  
LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ JIU 

 
8.1. Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţie 
 

În vederea realizării prognozei cerinţelor de apă pentru populaţia aferentă bazinului 
hidrografic Jiu este necesară cunoaşterea populaţiei pentru anul curent, respectiv anul 2011 şi a 
populaţiei prognozate, respectiv anul 2020 şi 2030.  

În acest sens, pentru determinarea populaţiei din anul curent, respectiv anul 2011, au 
fost folosite datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică prin Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor realizat în anul 2011 (RPL 2011). 
În tabelul 8.1 se prezintă sintetic populaţia aferentă bazinului hidrografic Jiu pe medii de locuire 
şi judeţe. 
 

Tabel 8.1. Repartiţia populaţiei pe judeţe şi medii de locuire [locuitori] 

Judeţ 
Mediul 
urban 

Mediul 
rural 

Populaţia totală 
(urban+rural) 

Dolj 331.855 290.785 622.640 

Gorj 154.514 175.290 329.804 

Hunedoara 120.734 16.647 137.381 

Mehedinţi 113.783 136.891 250.674 

Total general 720.886 619.613 1.340.499 

 
Cunoscând populaţia totală a României, respectiv 20.121.641 locuitori, şi populaţia totală 

aferentă bazinului hidrografic Jiu, respectiv 1.340.499 locuitori se constată că în acest bazin 
hidrografic locuiesc 6,66% din populaţia totală a ţării. 

Pentru determinarea populaţiei din bazinul hidrografic Jiu în intervalul 2015 - 2030 au fost 
folosite datele statistice privind evoluţia populaţiei din România realizată de Organizaţia 
Naţiunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) în 
lucrarea ”World Population Prospects: The 2012 Revision” publicată la 13 iunie 2013. În tabelul 
8.2. sunt prezentate trei scenarii de prognoză privind evoluţia populaţiei (scenariul minimal cu o 
rată scăzută a fertilităţii, scenariul de bază cu o rată medie a fertilităţii şi scenariul maximal cu o 
rată ridicată a fertilităţii).  

 
Tabel 8.2. Prognoza evoluţiei populaţiei României [locuitori] 

Anul 
Scenariul 

minimal de bază maximal 

2020 20.745.051 21.226.122 21.707.193 

2030 19.162.511 20.232.088 21.305.990 

 
Cunoscând ponderea populaţiei din bazinul hidrografic Jiu faţă de populaţia totală a 

României (6,66%) şi prognoza evoluţiei populaţiei României pentru orizontul de timp 2015 - 
2030 (tabelul 8.2) s-a determinat evoluţia populaţiei aferentă bazinului hidrografic Jiu pentru 
intervalul 2015 - 2030 (tabelul 8.3). 
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Tabel 8.3. Prognoza evoluţiei populaţiei [locuitori] 

Scenariul 
Anul (orizontul de prognoză) 

2020 2030 

minimal 1.382.030 1.276.602 

de bază 1.414.079 1.347.857 

maximal 1.446.128 1.419.400 

În vederea determinării locuitorilor prognozaţi pe medii de locuire (urban sau rural) a fost 
folosit coeficientul de creştere a gradului de urbanizare pentru România (tabelul 8.4.) conform 
statisticii Organizaţiei Naţiunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – 
Divizia Populaţiei) din lucrarea ”World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. Average 
Annual Rate of Change the Percentage Urban by Major Area, Region and Country” publicată în 
octombrie 2012. 

 
Tabel 8.4. Coeficientul creşterii anuale a gradului de urbanizare (Cagu) 

Intervale Cagu (%) 

2011-2015 0,05 

2015-2020 0,22 

2020-2025 0,4 

2025-2030 0,55 

 
În tabelul 8.5. se prezintă creşterea anuală a gradului de urbanizare pentru perioada 2012 

– 2030, aferentă bazinului hidrografic Jiu, determinată folosind gradul de urbanizare din anul 
curent, respectiv 53,78%, din acest bazin hidrografic şi coeficientul creşterii anuale a gradului 
de urbanizare (Cagu) prezentat anterior. 

 
Tabel 8.5. Creşterea anuală a gradului de urbanizare [%] 

Anul 2011 2015 2020 2025 2030 

Gradul de urbanizare (%) 53,78 53,89 54,48 55,58 57,12 

 
Cunoscând gradul de urbanizare şi evoluţia populaţiei din intervalul 2011 – 2030, pentru cele 3 
scenarii, s-a determinat populaţia prognozată pe medii de locuire aferentă bazinului hidrografic 
Jiu (tabelul 8.6.). 
 

Tabel 8.6. Repartiţia prognozată a populaţiei pe medii de locuire [locuitori] 

Anul 
Mediul de 

locuire 

Scenariu 

minimal de bază maximal 

2020 
Urban 752.936 770.396 787.857 

Rural 629.094 643.683 658.271 

2030 
Urban 729.247 769.951 810.820 

Rural 547.355 577.906 608.580 

 
În aceste condiţii, cunoscând populaţia prognozată pe medii de locuire aferentă bazinului 

hidrografic Jiu sunt întrunite toate condiţiile pentru determinarea cerinţelor de apă necesare 
pentru fiecare mediu de locuire în parte. 

 
 

8.1.1. Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţia din mediul urban 
Pentru prognoza cerinţelor de apă în intervalul 2020 - 2030, în mediul urban, se au în 

vedere următoarele aspecte: 

 rata de utilizare a apei pentru populaţie în zonele urbane la nivelul României este de 95 
m3/loc racordat (260 l/om zi); 
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 potrivit Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU) pentru intervalul 2015 
- 2020, începând cu anul 2015, întreaga populaţie urbană va fi branşată la sistemele 
centralizate de alimentare cu apă. 
 

În tabelul 8.7 se prezintă prognoza cerinţelor de apă pentru populaţia din mediul urban 
aferentă bazinului hidrografic Jiu. 
 
 
 

Tabel 8.7. Cerinţa de apă prognozată [mil.m3] pentru populaţia din mediul urban aferentă 
bazinului hidrografic Jiu 

Scenariul Judeţul 
Anul (orizontul de prognoză) 

2020 2030 

Scenariul minimal 

Dolj 32,93 31,89 

Gorj 15,33 14,85 

Hunedoara 11,98 11,60 

Mehedinţi 11,29 10,93 

TOTAL 71,53 69,28 

Scenariul de bază 

Dolj 33,69 33,67 

Gorj 15,69 15,68 

Hunedoara 12,26 12,25 

Mehedinţi 11,55 11,55 

TOTAL 73,19 73,15 

Scenariul maximal 

Dolj 34,46 35,46 

Gorj 16,04 16,51 

Hunedoara 12,54 12,90 

Mehedinţi 11,81 12,16 

TOTAL 74,85 77,03 

 
 
8.1.2. Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţia din mediul rural 
Pentru prognoza cerinţelor de apă în intervalul 2020 - 2030, în mediul rural, se au în vedere 
următoarele aspecte: 

 asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în toate zonele rurale; 

 rata de utilizare a apei pentru populaţie în zonele rurale la nivelul României este de 128 
m3/loc racordat (350 l/om zi); 

 pentru intervalul 2015 - 2020 se iau în considerare prevederile POS MEDIU în ceea ce 
priveşte gradul de racordare a populaţiei rurale la sistemele centralizate de alimentare cu 
apă, iar pentru intervalul 2020 - 2030 se ţine seama de prognoza financiară.  

În tabelul 8.8 este prezentată prognoza gradului de racordare a populaţiei rurale la sistemele 
centralizate de alimentare cu apă. 
 
Tabel 8.8. Gradul de racordare al populaţiei rurale la sistemele centralizate de alimentare cu apă 

în intervalul 2015 - 2030, în procente [% ] din totalul populaţiei rurale 

 
POS MEDIU Alte programe/Surse de finanţare 

2015 2020 2025 2030 

Grad de racordare (%) 50 80 85 90 

 
În tabelul 8.9 se prezintă populaţia rurală prognozată a fi racordată la sistemele centralizate de 
alimentare cu apă determinată ţinând cont de cele specificate anterior. 
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Tabel 8.9. Populaţia rurală prognozată a fi racordată la sistemele centralizate de alimentare cu 
apa [locuitori] 

Anul 
Scenariul  
minimal 

Scenariul  
de bază 

Scenariu  
maximal 

2020 503.276 514.946 526.617 

2030 492.619 520.115 547.722 

 
În tabelul 8.10 se prezintă prognoza cerinţelor de apă pentru populaţia din mediul rural aferentă 
bazinului hidrografic Jiu. 
 

Tabel 8.10. Cerinţa de apă prognozată [mil.m3] pentru populaţia din mediul rural aferentă 
bazinului hidrografic Jiu 

Scenariul Judeţul 
Anul (orizontul de prognoză) 

2020 2030 

Scenariul minimal 

Dolj 30,23 29,59 

Gorj 18,22 17,84 

Hunedoara 1,73 1,69 

Mehedinţi 14,23 13,93 

TOTAL 64,42 63,06 

Scenariul de bază 

Dolj 30,93 31,24 

Gorj 18,65 18,83 

Hunedoara 1,77 1,79 

Mehedinţi 14,56 14,71 

TOTAL 65,91 66,57 

Scenariul maximal 

Dolj 31,63 32,90 

Gorj 19,07 19,83 

Hunedoara 1,81 1,88 

Mehedinţi 14,89 15,49 

TOTAL 67,41 70,11 

 
 
8.2. Prognoza cerinţelor de apă pentru industrie 
 

Pentru determinarea cerinţei de apă industrială necesară în viitor este necesar să se cunoască 
volumele de apă industrială prelevate în trecut (2007-2012) în bazinul hidrografic Jiu, volume 
preluate din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţionala „Apele Române” şi prezentate în 
tabelul 8.11. 
 

Tabel 8.11. Volumele de apă industrială prelevate [mil.m3] în intervalul 2007 - 2012 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume de apă 728,15 715,12 658,16 644,56 789,12 773,95 

 
După cum se observă din evoluţia volumelor prezentate, cerinţa de apă din bazinul 

hidrografic Jiu este în continuă scădere ceea ce face ca o tendinţă istorică să prezinte o 
scădere continuă motiv pentru care în cazul acestui bazin se va aplica doar metoda prelevărilor 
pe locuitor prezentată în cadrul "Metodologiei de prognoză a cerinţelor de apă ale folosinţelor" 
elaborate în cadrul INHGA. 

Cunoscând populaţia aferentă bazinului hidrografic Jiu la nivelul anului 2011 (1,34 mil. loc) 
şi volumul de apă industrială prelevat (789,12 mil.m3) a rezultat un volumul specific de apă 
prelevat pe locuitor de 588,68 m3/an/loc. 
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În România strategia de dezvoltare se realizează atât la nivel naţional cât şi la nivel de 
regiune de dezvoltare, respectiv de judeţ, ceea ce necesită identificarea suprafeţei la nivel de 
Administraţie Bazinală de Apă şi încadrarea fiecărei Administraţii Bazinale de Apă pe regiuni de 
dezvoltare în funcţie de judeţele pe care se întinde.  

În continuare este analizată evoluţia principalilor indicatori economico - sociali 
corespunzători regiunilor de dezvoltare, potrivit datelor puse la dispoziţie de Comisia Naţională 
de Prognoză, prin publicaţia "Proiecţia principalilor indicatori economico - sociali în profil 
teritorial până în 2016", publicat în iunie 2013. În tabelul 8.12 se prezintă Evoluţia Produsului 
Intern Brut (modificări procentuale faţă de anul anterior) corespunzător regiunilor de dezvoltare 
care fac parte din bazinul hidrografic Jiu. 

Tabel 8.12. Evoluţia Produsului Intern Brut (modificări procentuale faţă de anul anterior) 

Regiunea de 
dezvoltare 

Anul 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SUD - VEST OLTENIA 2,7 1,8 2 2,3 2,5 3,1 

VEST 2,5 1,2 1,7 2,1 2,3 2,9 

În vederea determinării Produsului Intern Brut (PIB) - modificări procentuale faţă de anul 
anterior, corespunzător numai suprafeţelor aferente bazinului hidrografic Jiu, datele prezentate 
anterior au fost prelucrate, considerând că PIB-ul este uniform distribuit atât la nivelul suprafeţei 
regiunii de dezvoltare cât şi la nivelul bazinului hidrografic Jiu.  

În consecinţă, cunoscând suprafaţa totală a bazinului hidrografic Jiu (18,19 mii km2), 
suprafeţele totale ale regiunilor de dezvoltare din care face parte, respectiv regiunea Sud - Vest 
Oltenia (29,21 mii km2) si Vest (32,03 mii km2) si Produsului Intern Brut (PIB) - modificări 
procentuale faţă de anul anterior, pentru anul 2011, aferent regiunii de dezvoltare se poate 
calcula evoluţia Produsului Intern Brut (PIB) - modificări procentuale faţă de anul anterior 
aferent bazinului hidrografic Jiu. În acelaşi timp, pentru perioada de prognoză 2012 - 2030 s-a 
calculat PIB creştere reală funcţie de modificările din anii anteriori. 

În tabelul 8.13 se prezintă evoluţia Produsul Intern Brut (PIB) pentru perioada 2011 - 2014, 
(modificări procentuale faţă de anul anterior) şi PIB creştere reală pentru perioada de prognoză 
aferente bazinului hidrografic Jiu. 

Tabel 8.13. Evoluţia PIB şi PIB creştere reală 

PIB PIB creştere reală 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

0,83 0,54 0,61 0,70 0,80 0,90 1,28 1,75 2,23 

 
Pentru determinarea evoluţiei cerinţei de apă industrială în intervalul de prognoză 2020 - 

2030 se prevăd următoarele scenarii: 

 Scenariul de bază, prevede o creştere a volumului de apă industrială prelevat pe locuitor 
egală cu 40% din creşterea economică; 

 Scenariul minimal prevede o creştere a volumului de apă industrială prelevat pe locuitor 
egală cu 30% din creşterea economică; 

 Scenariul maximal prevede o creştere a volumului de apă industrială prelevat pe locuitor 
egală cu 60% din creşterea economică. 

Se menţionează că în conformitate cu literatura de specialitate, valorile obţinute pentru 
cerinţele de apă  pentru industrie au fost diminuate cu coeficienţi care ţin seama de: 
schimbarea/modernizarea tehnologiei (între 15 şi 20%) şi creşterea preţului apei care ţine 
seama de recuperarea costurilor în conformitate cu Directivele Europene (între 5 şi 10%), ceea 
ce a determinat o diminuare cu cca. 20% pentru orizontul de timp 2020 şi de cca. 30% pentru 
orizontul de timp 2030.  

În tabelul 8.14 se prezintă cerinţele de apă industrială prognozate aferente bazinului 
hidrografic Jiu. 
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Tabel 8.14 Cerinţele de apă industrială prognozate aferente B.H. Jiu [mil.m3] 

Scenariul 
Anul (orizontul de prognoză) 

2020 2030 

minimal 900,20 878,13 

de bază 1.006,11 1.051,06 

maximal 1.202,85 1.367,82 

 
 
8.3. Prognoza cerinţelor de apă pentru irigaţii 

Volumele de apă pentru irigaţii prelevate în perioada 2008 - 2012 au fost preluate din 
Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţionala „Apele Române” si sunt prezentate în tabelul 
8.15. 

 
Tabel 8.15. Volumele de apă pentru irigaţii prelevate [mil.m3] în intervalul 2008 - 2012 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume de apă 28,05 59,99 26,27 31,67 10,36 

 
În conformitate cu Strategia Investiţiilor în Sectorul Irigaţiilor, elaborat de Fidman Merk at 

S.R.L. (Ianuarie 2011) pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Proiectul de 
Reabilitare şi Reformă a Sectorului de Irigaţii, în zona de studiu au fost identificate un număr de 
17 amenajări hidrotehnice pentru irigaţii (tabelul 8.16) aflate în administrarea ANIF care ocupă o 
suprafaţă netă totală de 351.389 ha. 

 
Tabel 8.16. Amenajările pentru irigaţii din administrarea ANIF1 

Nr. 
crt. 

Amenajare 
hidrotehnică 

Suprafaţă netă 
(ha) 

Gravitaţional 
(ha) 

Viabil 
(ha) 

Neviabil 
(ha) 

1 Jiu Bechet I 1.416 215 1.416 0 

2 Lipov Radovan 2.204 0 0 2.204 

3 Brădeşti Coţofeni 1.675 0 1.675 0 

4 Braloştiţa Scăieşti 2.030 0 2.030 0 

5 Filiaşi Tatomireşti 1.876 0 1.876 0 

6 Troacă Albeşti 1.005 0 192 813 

7 Calafat Ciuperceni  6.812 0 6.812 0 

8 Calafat Băileşti 54.134 0 44.301 9.833 

9 Cetate Galicea 38.053 0 0 38.053 

10 Ghidici Rast Bistreţ 9.639 0 9.639 0 

11 Bistreţ Nedeia Jiu 12.350 0 12.350 0 

12 Nedeia Măceşu 55.387 0 4.299 51.536 

13 Sadova Corabia 71.835 1.399 40.310 31.525 

Total Sucursala Dolj 258.416 1.614 124.900 133.516 

14 Turburea 1.247 1.247 1.247 0 

15 Băleşti Ceauru 1.245 1.245 1.245 0 

Total Sucursala Gorj 2.492 2.492 2.492 0 

16 Izvoare Cujmir 63.889 0 0 63.889 

17 Crivina Vânju Mare 26.592 1.166 1.166 23.568 

Total Sucursala Mehedinţi 90.481 1.166 1.166 89.315 

TOTAL GENERAL 351.389 5.272 128.558 222.831 

 

                                                 
1 Strategia Investiţiilor in Sectorul Irigatiilor, Merk at S.R.L., Ianuarie 2011 
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În tabelul 8.17 se prezintă suprafeţele prognozate a fi amenajate pentru irigaţii în anul 
2020 cu normele de udare aferente pentru bazinul hidrografic Jiu, conform informaţiilor primite 
de la ANIF. 
 

Tabel 8.17 Prognoza amenajărilor pentru irigaţii din administrarea ANIF 

Nr. crt. 
Amenajare 

hidrotehnică 

Suprafaţă prognozată a fi 
amenajată pentru irigaţii 

(ha) 

Norma de udare 
 (m3/ ha) 

1 Sadova Corabia 16.196 1.300 

2 Nedeia Măceşu 10.177 2.800 

3 Cornul Caraula 77 1.100 

4 Bistreţ Nedeia Jiu 1.775 2.500 

Total Sucursala Dolj 28.225 - 

5 Izvoare Cujmir 11.844 500 

Total Sucursala Mehedinţi 11.844 - 

TOTAL GENERAL 40.069 1.640 

 
Pentru prognoza cerinţelor de apă pentru irigaţii se pleacă de la următoarele aspecte: 

 în anul 2020 se vor realiza trei scenarii de prognoză: 
o scenariul minimal: se va iriga 25% din suprafaţa prognozată a fi amenajată cu o 

normă medie de udare de 1.640 m3/ha  
o scenariu de bază: se va iriga 50% din suprafaţa prognozată a fi amenajată cu o 

normă medie de udare de 1.640 m3/ha  
o scenariul maximal: se va iriga 75% din suprafaţa prognozată a fi amenajată cu o 

normă medie de udare de 1.640 m3/ha 
o se consideră 2 udări pe an. 

 În anul 2030 se consideră suprafaţa amenajată ca fiind dublă faţă de cea din anul 2020. 
Se vor realiza trei scenarii de prognoză: 

o scenariul minimal: se va iriga 30% din suprafaţa prognozată pentru anul 2030, iar 
norma medie de udare va creşte cu 50% faţă de anul 2020; 

o scenariu de bază: se va iriga 40% din suprafaţa prognozată pentru anul 2030, iar 
norma medie de udare va creşte cu 50% faţă de anul 2020; 

o scenariul maximal: se va iriga 50% din suprafaţa prognozată pentru anul 2030, iar 
norma medie de udare va creşte cu 50% faţă de anul 2020; 

o se consideră 2 udări pe an. 
Conform literaturii de specialitate norma de udare reprezintă cantitatea de apă folosită la o 

singură udare pe unitatea de suprafaţă (ha). 
Ţinând cont de condiţiile climatice şi de culturile predominante ( păioase şi prăşitoare ) din 

ţara noastră, numărul de udări practicat este de 1 - 5  udări pe an. 
În tabelul 8.18 în urma aplicării metodologiei şi ţinând cont de ipotezele formulate anterior 

sunt prezentate volumele de apă necesare a fi prelevate pentru irigaţii pentru cele trei scenarii 
de prognoză.  

 
Tabel 8.18. Cerinţele de apă pentru irigaţii [mil.m3] 

Scenariul 
Anul (orizontul de prognoză) 

2020 2030 

minimal 39,43 118,28 

de bază 52,57 157,71 

maximal 65,71 197,14 
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8.4. Prognoza cerinţelor de apă pentru zootehnie 
Pentru determinarea cerinţei viitoare de apă necesară sectorului zootehnic este necesar 

cunoaşterea numărului de animale crescute în regim industrial în bazinul hidrografic Jiu. 
Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţie, prin serviciul Tempo-online, date privind 
evoluţia anuală a efectivelor de animale din sectorul privat. În cadrul efectivelor de animale din 
sectorul privat sunt incluse atât exploataţiile agricole cu personalitate juridică cât şi cele fără 
personalitate juridică. 

În consecinţă, pentru determinarea numărului de animale din sectorul privat crescute în 
bazinul hidrografic Jiu au fost prelucrate datele privind efectivele de animale, pe categorii de 
animale, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, la sfârşitul anului, 
în funcţie de suprafaţa totală a judeţului şi suprafaţa judeţului aferentă bazinului analizat, 
considerând că numărul de animale este uniform distribuit pe această suprafaţă. 

În tabelul 8.19 se prezintă numărul capete de animale din sectorul privat rezultate în urma 
prelucrări datelor cu menţiunea că numărul de capete de bovine, ovine şi caprine a fost raportat 
la suprafaţă arabilă + păşuni + fâneţe iar numărul de capete de porcine şi păsări numai la 
suprafaţa arabilă. 

Tabel 8.19 Evoluţia numărului de capete de animale 

Anul Bovine Porcine Ovine + Caprine Păsări Total 

2007 171.349 512.713 553.028 6.326.431 7.563.520 

2008 167.690 500.622 582.372 6.610.405 7.861.089 

2009 150.127 410.734 592.821 6.118.297 7.271.979 

2010 114.251 366.931 574.634 5.201.560 6.257.375 

2011 116.602 369.790 572.622 5.546.972 6.605.986 

2012 113.750 347.246 582.977 5.584.869 6.628.843 

Analizând evoluţia numărului de bovine, porcine, ovine si caprine şi pasări din bazinul 
hidrografic Jiu în perioada 2008 - 2012, nu se poate desprinde prin extrapolare numărul probabil 
de animale în anii de prognoză 2020 şi 2030, datorită tendinţei în scădere continuă a acestora. 

Evoluţia prelevărilor de apă pentru zootehnie în bazinul hidrografic Jiu este prezentată în 
tabelul 8.20 datele privind volumele de apă prelevate pentru zootehnie au fost preluate din 
Balanţa Apei furnizată de Administraţia Naţională Apele Române. 

 
Tabel 8.20. Evoluţia prelevărilor de apă pentru zootehnie în zona de studiu 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 

Prelevări de 
apă pentru zootehnie 

[mil m3] 
0,44 0,45 0,27 0,15 0,21 

 
În ceea ce priveşte cerinţele de apă medii pe fiecare grup de animale în regim industrial 

aceasta a fost extrasă din literatura de specialitate şi este prezentată în tabelul 8.21. 
 

Tabel 8.21. Cerinţa medie de apă în regim industrial 

Specie UM 
Cerinţa medie de apă  

în regim industrial 

Porcine 
l/zi/cap animal 28 

mc/an/cap animal 10 

Ovine 
l/zi/cap animal 9 

mc/an/cap animal 3 

Bovine 
l/zi/cap animal 100 

mc/an/cap animal 36 

Pasări 
l/zi/100cap animal 30 

mc/an/100cap animal 11 
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Totuşi pentru a prezenta o evaluare a cerinţei viitoare de apă pentru zootehnie, luându-se 

în considerare populaţia şi efectivele de animale din sectorul privat la nivelul anului 2011 se 
determină un număr specific de capete de animal pe locuitor pentru fiecare specie în parte, care 
se va considera constant pe întreaga perioadă de prognoză. 

Pe baza celor prezentate anterior se pot determina cerinţele de apă pentru zootehnie 
pentru perioada de prognoză 2020 - 2030 exprimate în volume prognozate a fi prelevate şi care 
sunt prezentate în tabelul 8.22. 

Tabel 8.22. Cerinţele de apă prognozate pentru zootehnie [mil. m3] 

Scenariul Volum prognozat 2020 Volum prognozat 2030 

minimal 10,54 9,74 

de bază 10,78 10,28 

maximal 11,03 10,83 

 
 
8.5. Prognoza cerinţelor de apă pentru acvacultură / piscicultură 

Pentru determinarea cerinţei viitoare de apă pentru acvacultură/ piscicultură este necesar 
să se cunoască volumele de apă pentru acvacultură/ piscicultură prelevate în trecut (2008 - 
2012) şi suprafeţele aferente acestora din bazinul hidrografic Jiu în vederea determinării unui 
volum specific maxim, conform "Metodologiei de prognoză a cerinţelor de apă ale folosinţelor" 
elaborate în cadrul INHGA. 

Pentru realizarea acestui studiu au fost disponibile doar volumele de apă pentru 
acvacultură / piscicultură prelevate în perioada 2008 - 2012, volume ce au fost preluate din 
Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţionala „Apele Române”.  

În tabelul 8.23 sunt prezentate volumele de apă pentru acvacultură / piscicultură prelevate 
în perioada 2008 - 2012. 
Tabel 8.23. Volumele de apă pentru piscicultură/acvacultură prelevate [mil.m3] în intervalul 2008 - 

2012 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume de apă 10,68 10,84 12,88 19,31 20,20 

 
În conformitate cu Registrul Unităţilor de Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) al 

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în bazinul hidrografic Jiu au fost identificate un 
număr de 32 amenajări piscicole – pepiniere şi crescătorii (tabelul 8.24) care ocupă o suprafaţă 
totală de 3.578,997 ha.  

 
Tabel 8.24. Unităţile înscrise în Registrul Unităţilor din Acvacultură al ANPA (RUA martie 2014) 

Nr. 
crt. 

Judeţ Amenajarea 
Tipul  

amenajării 
Suprafaţă 

totală 

1 Dolj Fântânele crescătorie 260,33 

2 Dolj Balta Buzatu crescătorie 16 

3 Dolj Balta Maglavit crescătorie 49,51 

4 Dolj Balta Topile crescătorie 20 

5 Dolj Bistreţ pepiniera 194 

6 Dolj Caraula crescătorie 60 

7 Dolj Cetate crescătorie 388,57 

8 Dolj Complex Lacustru Preajba-Făcăi crescătorie 9,17 

9 Dolj Cornu crescătorie 69 

10 Dolj Dunăreni crescătorie 1798,65 

11 Dolj Lac Călugăreni-Selnice crescătorie 22,35 

12 Dolj Hunia crescătorie 0,5827 
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Nr. 
crt. 

Judeţ Amenajarea 
Tipul  

amenajării 
Suprafaţă 

totală 

13 Gorj Lac Sâmbotin crescătorie 13,2 

14 Gorj Arcani pepinieră 0,14 

15 Gorj Cîmpeanu crescătorie 0,55 

16 Gorj Cîmpeanu pepinieră 0,05 

17 Gorj Izvarna crescătorie 0,17 

18 Gorj Izvarna pepinieră 0,06 

19 Gorj Tismana crescătorie 2,85 

20 Gorj Tismana pepinieră 2,85 

21 Gorj Balta Cocorenilor crescătorie 2,7047 

22 Gorj Arcani crescătorie 0,17 

23 Hunedoara Bulzeşti crescătorie 0,02 

24 Hunedoara Bulzeşti pepinieră 0,003 

25 Hunedoara Băniţa crescătorie 0,0471 

26 Mehedinţi Ferma Gruia pepinieră 17 

27 Mehedinţi Gârla Mare crescătorie 268,75 

28 Mehedinţi Gruia crescătorie 82 

29 Mehedinţi Rotunda crescătorie 192 

30 Mehedinţi Rotunda pepinieră 108 

31 Mehedinţi Baia De Aramă crescătorie 0,2364 

32 Mehedinţi Baia De Aramă pepinieră 0,0336 

Total 3.578,997 

Întrucât, pentru realizarea prezentului studiu nu se dispune de date suficiente pentru 
determinarea volumului specific maxim, respectiv suprafeţele aferente volumelor de apă pentru 
acvacultură / piscicultură prelevate în perioada 2008 - 2012, autorii prezentului studiu au 
considerat plauzibilă folosirea ca volum specific maxim valoarea de 0,0056 mil. m3/ha. Această 
valoarea a rezultat din raportul suprafeţelor amenajări piscicole – pepiniere şi crescătorii 
identificate în Registrul Unităţilor de Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) şi volumul de 
apă pentru acvacultură / piscicultură prelevat în anul 2012. 

La nivel naţional, totalul suprafeţelor amenajărilor piscicole - pepiniere şi crescătorii 
identificate în Registrul Unităţilor de Acvacultură pentru anul 2008 era de 84.192,39 ha, iar 
totalul suprafeţelor amenajărilor piscicole - pepiniere şi crescătorii identificate în Registrul 
Unităţilor de Acvacultură actualizat în martie 2014 este de 97.509,49 ha. Se poate observa că s-
a înregistrat o creştere cu aproximativ 16% a suprafeţelor amenajărilor piscicole - pepiniere şi 
crescătorii. Acest procent va fi considerat ca şi creştere a suprafeţelor amenajărilor piscicole - 
pepiniere şi crescătorii pentru anii 2020 şi 2030.  

Pentru prognoza cerinţelor de apă pentru acvacultură s-au făcut următoarele ipoteze: 

 În anul 2020 suprafeţele amenajate funcţionale vor fi de cca. 4.151,64 ha, iar volumul 
specific este de 0,0056 mil. m3/ha 

 În anul 2030 suprafeţele amenajate funcţionale vor fi de cca. 4.815,90 ha, iar volumul 
specific este de 0,0056 mil. m3/ha 

Având în vedere ipotezele avansate anterior, volumele de apă prognozate pentru 
acvacultură în anul 2020 a rezultat ca fiind de 23,43 mil. m3, iar pentru anul 2030 de 27,18 mil. 
m3.  
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Anexa 9.1 

Situația transpunerii și implementării în legislația românească a Directivelor Europene  
din domeniul mediului, apei și a altor Directive Europene asociate 

 

 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

CALITATEA APEI 

1. Directiva 2000/60/CE care stabileşte cadrul comunitar de acțiune în domeniul politicii apelor, amendată de Directiva 2008/32/CE– 
transpusă total 

Legea apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)  T 

Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificare Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)  T 

O.U.G. nr. 3/2010 (MO nr. 114 din 19/02/2010 ) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 

T 

O.U.G. nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013)  pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  I 

Legea nr. 153/2014 (MO nr. 881/04.12.2014) pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996  I 

Legea nr. 196/2015 (MO nr. 522/14.07.2015) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 I 

O.U.G. nr. 12/2007  (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-
ul comunitar în domeniul protecției mediului  

T 

Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

H.G. nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.05.2011) pentru aprobarea Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul 
hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României 

I 

H.G. nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă I 

O.M. nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață 
în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă  

I 

O.M. nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice  necesare 
obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 

I 

O.M. nr. 662/2006 (MO nr. 661/01.08.2006) privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și I 

../../../../../Lacramioara/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Lacramioara/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q0JXTJZJ/00008742.htm
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

autorizațiilor de gospodărire a apelor  

O.M .nr. 1258/2006 (MO nr. 17/10.01.2007) privind aprobarea Metodologiei și a Instrucțiunilor tehnice pentru elaborarea 
schemelor directoare 

I 

H.G. nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de 
protecție sanitară și hidrogeologică  

I 

OM  nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de 
protecție hidrogeologică 

I 

OM nr. 798/2005 (MO nr. 846/19.09.2005) privind aprobarea abonamentului –cadru de utilizare/exploatare, completat cu 
Ordin 1028/2009 -pentru modificarea și completarea anexelor nr.1-5 la abonamentul –cadru de utilizare/exploatare și Ordin 
1725/2010 – pentru modificarea și completarea anexelor nr.1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare 

I 

O.U.G. nr. 107/2002 (MO nr. 691/20.09.2002) privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" T/I 

Legea nr. 400/2005 (MO nr. 19/10.01.2005) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române" 

T/I 

O.M. nr. 798/2005 (MO nr. 846/19.09.2010) privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare I 

O.M.  nr. 1.163 /2007 (MO nr. 550/13.08.2007) privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de 
proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea 
obiectivelor de mediu din domeniul apelor 

I 

O.M. nr. 1.028/2009 (MO nr. 578/19.08.2009) pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de 
utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

I 

O.M. nr. 1.725/2010 (MO nr. 764/16.11.2010) pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de 
utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

I 

H.G. nr. 1.202/2010 (MO nr. 826/10.12.2010) privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a 
resurselor de apă 

I 

OM nr. 76/2006 (MO nr. 192/01.03.2006) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi 
aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice 
pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor 
de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă 

I 

OM nr. 9/2006 (MO nr. 331/12.04.2006) pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a I 
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

apei în perioadele deficitare 

2. Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC și de Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 – transpusă total 

H.G. nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic 
a apelor uzate 

T 

H.G. nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 

T 

H.G. nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

OM nr. 119/2014 (MO nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 
al populaţiei  

I 

O.M nr. 799/2012  (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice  necesare 
obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor  

I 

O.M. nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 
autorizațiilor de gospodărire a apelor  

I 

Legea 241/2006 (MO nr. 563/29.06.2006) serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în anul 2015 (MO 
nr. 679/07.09.2015) 

I 

Legea nr. 224/2015 (MO nr. 570/30.07.2015) pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006 

I 

Legea nr. 51/2006 (MO nr. 254/21.03.2006) serviciilor comunitare de utilități publice  I 

O.U.G nr. 13/2008 (MO nr. 145/26.02.2008) pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice 
nr. 51/2006  si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, aprobată prin  

I 

Legea nr. 204/2012 (MO nr. 791/26.11.2012) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare nr. 241/2006 

I 

3. Directiva 86/278/CCE privind protecția mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de la stațiile de epurare - 
transpusă total 
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

Ordinul comun 344/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special al 
solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

4. Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE 
Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din 
domeniul politicii apei 

H.G. 1038/2010 (MO nr. 746/9.11.2010) de modificare și completare a HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de 
eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 (MO nr. 
244/08.10.1996) 

T 

O.U.G. nr. 12/2007  (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-
ul comunitar în domeniul protecției mediului  

T 

Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007  
 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

poluarii 
Legea nr. 278/2013 (MO 671/01.11.2013 privind emisiile industriale 

T 

O.M. nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanțelor periculoase 
din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică și a 
Metodologiei de evaluare a impactului substanțelor periculoase din listele I si II și al substanțelor prioritare/prioritar 
periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti 

I 

O.M. nr. 501/2003 (MO nr. 591/20.08.2003)  privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului initial al 
surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane  

I 

O.M. nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului de 
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)  

 O.M. MAPM/MSF nr. 1406//191/2003 (MO nr. 213/01.04.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a 

I 

../../../../../Lacramioara/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Lacramioara/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q0JXTJZJ/00008742.htm
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

riscului pentru mediu și sănătatea umană  

O.M. nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calității 
apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase  

I 

O.M. nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice  necesare 
obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 

I 
 

O.M. nr. 662/2006 (MO nr. 661/01.08.2006) privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 
autorizațiilor de gospodărire a apelor  

I 
 

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale  T 

5. Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea susținerii vieții piscicole  – 
transpusă total 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor pescărești în conformitate cu politica 
comună în domeniul pescuitului 

H.G. nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care 
necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare. 

T 

H.G. nr. 563/2006 (MO 406/10.05.2006) privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 202/2002  pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii 
vietii piscicole 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului  

T 

O.U.G. nr. 23/2008 (MO nr. 180/10.03.2008) privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare I 

O.M. nr. 128/2012 (MO nr. 402/15.06.2012) pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din 
domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor 
naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare 

I 

6. Directiva  nr. 79/923/CE privind calitatea apelor pentru moluște, modificată prin  Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor 
conchilicole  – transpusă total 

H.G. nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, cu 
modificările și completările ulterioare 

T 

H.G. nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.05.2006) pentru modificarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 201/2002 

T 
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Transpunerea/ 
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(T/I) 

H.G. nr. 859/2007 (MO nr. 535/7.08.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea finalizarii 
transpunerii acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului 

T 

O.M. nr. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
pentru delimitarea şi catalogarea zonelor marine pretabile pentru creşterea şi exploatarea moluştelor 

I 

7. Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole,  transpusă total și  
    Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia 
în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE 

H.G. nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării 
cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare 

T 

H.G. nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.03.2005) pentru modificarea și completarea HG nr. 964/2000 privind aprobarea 
Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole 

T 

Decizianr. 221983/GC/12.06.2013 a Comisiei Interministeriale pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluări cu nitraţi din surse agricole privind Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
din surse agricole 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

O.M. nr. 452/105.951/2001 privind organizarea și funcționarea Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de 
acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările 
ulterioare 

I 

Ordinul nr. 990/2015 (MO nr. 649/27.09.2015) pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și 
gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune 
practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 

I 

O.M. nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, 
modificarea sau revizuirea programelor de acțiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole  

I 

O.M. nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării Monitoringului suport național integrat de 
supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniti din surse agricole în apele subterane și de 
suprafață și pentru aprobarea Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de 
evaluare a datelor de monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole în apele de suprafata și în apele subterane  

I 

O.M. MAPM/MAPDR nr. 452/105.951/2001 (MO nr. 296/06.06.2001) privind aprobarea Regulamentului de organizare și I 
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asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

functionare a Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluăr ii 
cu nitrați proveniți din surse agricole 

Ordinul nr. 352/636/54/2015 (MO nr.363/26.05.2015) pentru aprobarea normelo privind ecocondiţionalitatea în cadrul 
schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

I 

8. Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea în circulație a produselor de protecția plantelor – 
abrogată de Regulamentul (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117 CEE si 91/414/CEE transpusă total. 

H.G. nr. 1559/2004 (MO nr. 955/19.10.2004) privind procedura de omologare a produselor de protecția plantelor în vederea 
plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României 

T/I 

H.G. nr. 894/2005 (MO nr. 763/22.08.2005) pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind 
procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piața și a utilizării lor pe teritoriul 
României 

T/I 

H.G. nr. 360/2013 (MO nr. 375/25.06.2013) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind 
procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul 
României 

T/I 

H.G. nr. 1230/2012 (MO nr. 876/21.12.2012) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului 

T/I 

H.G. nr. 437/2005 (MO nr. 446/26.05.2005) privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în 
produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare  

I 

O.G. nr. 4/1995 (MO nr. 18/30.01.1995) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar 
pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu completările și modificările 
ulterioare 

I 

Legea nr. 26/2006 (MO nr. 198/2.03.2006) pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995  
privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si 
buruienilor in agricultura si silvicultura 

I 

H.G. nr. 628/2006 (MO nr. 452/25.05.2006) pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind 
procedura de omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării pe piață 

I 

O.G. nr. 41/2007(*actualizata*) (MO nr. 592/28.08.2007) pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, I 

http://www.anpm.ro/doc/chimicale/HG_1559_2004.pdf
http://www.anpm.ro/doc/chimicale/894_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/substante_periculoase/pesticide/Ro/HG437-2005.doc
http://www.anpm.ro/doc/chimicale/hotarare%20628_2006.pdf
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Transpunerea/ 
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(T/I) 

precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 

Legea nr. 28/2009 (MO nr. 158/13.03.2009) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007  pentru 
comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din 
domeniul fitosanitar 

I 

H.G. nr. 1606/2009 (MO nr. 924/31.12.2009) pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004  
 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plas[rii pe piață și a utilizării lor pe teritoriul 
României 

I 

O.M. nr. 134/2006 (MO nr. 423/16.05.2006) privind aprobarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecția 
plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe 
active autorizate în Uniunea Europeană 

I 

O.M. nr. 443/2009 (MO nr. 484/13.07.2009) privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura națională de omologare a 
produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat înca o decizie de 
includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii și al ministrului mediului și gospodîririi apelor nr. 134/197/412/2006, și a 
anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea 
ingrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrașămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea 
și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului 
sănătății nr. 6/22/2004 

I 

9. DIRECTIVA 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor. 

O.U.G. nr. 34 / 2012 (MO nr. 435/30.06.2012) pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României 

T 

LEGE nr. 63/2013 (MO nr. 158/25.03.2013) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru 
stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 

T 

H.G. nr. 683 /2013 (MO nr. 585/16.09.2013) pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor 
asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor 

I 

O.M. nr. 1463/2014 (MO nr. 756/17.10.2014) privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a 
produselor de  protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia 

 
I 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului I 

http://www.anpm.ro/doc/chimicale/Ordin_134_2006.pdf
http://old.madr.ro/pages/fitosanitar/oug-34-2012.pdf
http://old.madr.ro/pages/fitosanitar/oug-34-2012.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/lege-63-din-21-martie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/lege-63-din-21-martie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/legislatie-nationala/hotarare-683-din-4-septembrie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/legislatie-nationala/hotarare-683-din-4-septembrie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin-nr-1463-din-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin-nr-1463-din-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin_nr_566_aprobare_lista_protectie_plante_pulverizare_aeriana.pdf
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sănătății nr. 566/1445/725/2014  (MO nr. 653/04.09.2014)  pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor 
autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană 

H.G. nr. 1.609/2009 (MO nr. 924/30.12.2009) privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea 
oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 

I 

O.U.G.nr. 70/2010 (MO nr. 451/02.08.2010) privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 

I 

H.G. nr. 1.185/2014 (MO nr. 34/15.01.2014) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale I 

Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/ CEE ale Consiliului – transpus total 

H.G. 1.559/2004 (MO nr. 955/19.10.2004) privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea 
plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României 

T 

H.G. nr. 360/2013 (MO nr. 375/25.06.2013) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind 
procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul 
României 

T 

Ordinul nr. 60/2013 (MO nr. 346/12.06.2013) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul 
paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul 
României 

I 

H.G. nr. 1.230/2012 (MO nr. 876/21.12.2012) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a 
produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului 

I 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi 
utilizarea produselor biocide 

H.G. nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide 

T 

H.G. nr. 398/2010 (MO nr. 283/30.04.2010) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum 

I 

http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin_nr_566_aprobare_lista_protectie_plante_pulverizare_aeriana.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin_nr_566_aprobare_lista_protectie_plante_pulverizare_aeriana.pdf
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şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

Ordinul nr. 368/2010 (MO nr. 196/29.03.2010) privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt 
plasate pe piaţă pe teritoriul României modificat de Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt 
plasate pe piaţă pe teritoriul României; 

I 

Ordinul nr. 2.606/2012 (MO nr. 539/02.08.2012) privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor 
biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu 

I 

Ordinul nr. 119/2014 (MO nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igienă și sanatate publică privind mediul de 
viață al populației 

I 

Ordinul nr. 2021/691/2008 (MO nr. 896 bis/30.12.2008) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV 
"Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 

I 

Ordinul nr. 261/2010 (MO nr. 228/12.04.2010) privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare  

I 

10. Directiva 2006/7/EC privind gestionarea calitătii apei pentru îmbăiere – transpusă total 

H.G.  nr. 546/2008  (MO nr. 404/29.05.2008)  privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările 
ulterioare 

T 

H.G. nr. 389/2011 (MO nr. 290/29.04.2011) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind 
gestionarea calităţii apei de îmbăiere 

T 

H.G.  nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al 
zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare 

I 

O.M. nr. 183/2011 (MO 199/22.03.2011) privind aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a zonelor de îmbăiere I 

Ordinul nr. 261/2010 (MO nr. 228/12.04.2010) privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare  

I 

11. Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă 
total 

Legea nr. 458/2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile   T 

Lege nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile   T 

H.G. nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a T 
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calității apei potabile și procedura de autorizare sanitară pentru folosirea și stocarea apei potabile  

Ordonanța nr. 11/2010 (MO nr. 69/26.01.2010) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei 
potabile 

T 

Ordonanța nr. 1/2011 (MO nr. 69/26.01.2011) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei 
potabile 

T 

H.G. nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de 
protecție sanitară și hidrogeologică  

I 

Lege nr.182/2011 (MO nr.733/19.10.2011) privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, rectificată în MO nr.58/24 ian.2012 

T 

H.G. nr. 342/2013 (MO nr.351/13.06.2013) privind modificarea şi completarea HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor 
de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei 
şi distribuţiei apei potabile  

T 

O.M. nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor 
potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de 
masă 

T 

O.M. nr. 119/2014 (MO nr. 127/21/02.2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei 

I 

Legea nr. 301/2015 (MO nr. 904/07.11.2015) privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce 
priveşte substanţele radioactive din apa potabilă 

T 

O.M. nr. 764/2005 (MO nr. 729/11.08.2005) pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a 
laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile 

T 

Ordinul nr. 261/2010 (MO nr. 228/12.04.2010) privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare  

I 

12. Directiva 75/440/CEE referitoare la calitatea cerută apelor de suprafață destinate producerii de apă potabilă în statele membre, 
amendată de Directiva 91/692/CEE – transpusă total 

H.G. nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvență de prelevare și 
analiza a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă 

T 



124 

 

 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

H.G. nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005) privind modificarea HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea 
Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului 
privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de 
apă potabilă 

I 

H.G. nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafață utilizate pentru potabilizare NTPA – 013, aprobate prin HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) 

T 

H.G. nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

O.M. nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață 
în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă  

I 

13. Directiva 79/869/CEE privind metodele de măsurare, frecvențele de prelevare și analiza apelor de suprafață destinate prelevării 
apei pentru consum uman în statele membre, amendată de Directivele 81/855/EEC, 91/692/EEC și de Regulamentul (CE) nr. 
569/2009 – transpusă total 

H.G. nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și 
analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă  

T 

H.G. nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și 
analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă (care amendează HG nr. 100/2002) 

T 

H.G. nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafață utilizate pentru potabilizarea NTPA – 013, aprobate prin HG nr 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) 

T 

H.G. nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

14. Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării – transpusă total  

H.G. nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea și completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr. 
428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe 
prioritar periculoase 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

../../../../../Lacramioara/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Lacramioara/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q0JXTJZJ/00083318.htm
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Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) T 

H.G. nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva 
poluării și deteriorării 

T 

H.G. nr. 449/2013 (MO nr. 434/17.07.2013) privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 

pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării 

T 

H.G. nr. 882/2013 (MO nr. 711/19.11.2013)  privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru 
aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării 

T 

H.G. nr. 449/2013 (MO nr. 434/17.07.2013) privind modificarea și completarea anexei la HG nr. 53/2009 pentru aprobarea 
Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării 

 

O.M. nr. 31/2006 (MO nr. 234/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului de 
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)  

I 

O.M. nr. 621/2014 (MO nr. 535/18.07.2014) privind aprobarea valorilor de prag pentru  apele subterane din România  I 

15. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale IED   

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale  T 

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului 
European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi 
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE 

T 

Legea nr. 112/2009 (MO nr. 339/21.05.2009) pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, 
adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 

I 

Legea nr. 92/2003 (MO nr. 220/02.04.2003) pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale 
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992  

T 

O.M. nr. 833/2005 (MO nr. 888/04.10.2005) pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de 
sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere 

I 

O.M. nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu 
modificările și completările ulterioare 

I 

O.M. nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005) pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu  

I 

O.M. nr. 3970/2012 (în MO nr. 858/19.12.2012) pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a autorizației I 
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integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003  

O.M. nr. 36/2004 (MO nr. 43/19.01.2004) privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere 
a autorizaţiei integrate de mediu   

I 

O.M. nr. 859/2005 (MO nr. 888/04.10.2005) privind aprobarea unor ghiduri necesare punerii in aplicare a H.G. nr. 
699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor 
organici în anumite activităţi şi instalaţii 

I 

O.M. nr. 37/2003 (MO nr. 247/10.04.2003) pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru industria celulozei și hârtiei  

T/I 

O.M. nr. 566/2003 (MO nr. 689/01.10.2003) pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru industria producatoare de ciment și var  

T/I 

O.M. nr. 169/2004 (MO nr. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință 
privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană  

T/I 

16. Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi 
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului - transpusă total 

Legea nr. 59/2016 (MO nr. 290/18.04.2016) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase 

T 

H.G. nr. 1033/2013 (MO nr. 801/18.12.2013) pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase 

T 

H.G. nr. 79 din 2009 (MO nr. 104/20.02.2009) pentru modificarea HG nr. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor 
de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase  

T 

O.M. nr. 647/2005 (OM nr. 460/31.05.2005) pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de 
urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase  

I 

17. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații - transpusă total 

O.U.G. nr. 3/2010 (MO nr. 114 din 19/02/2010 ) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

Legea 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 

T 

H.G. nr. 846/2010 (MO nr.626/06/09.2010) pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe 
termen mediu si lung 

T 

http://www.mmediu.ro/departament_mediu/controlul_poluarii/HG79.pdf
http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=116349
http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=8565
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

18. Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”) - transpusă total 

O.U.G. nr. 71/ 2010 (MO nr. 452/02.07.2010) pentru instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin 

T 

Legea nr. 6/2011 (MO nr. 159/04.03.2011) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind 
stabilirea strategiei pentru mediul marin 

T 

Legea nr. 205/2013 (MO nr. 399/3.07.2013) pentru modificarea OUG nr. 71/ 2010 pentru instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind mediul marin 

T 

ARII NATURALE PROTEJATE 

19. Directiva 79/409 /CEE privind conservarea păsărilor sălbatice – transpusă total 
20. Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatice– transpusă total 

O.U.G. nr. 57/2007 (M.O. nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare 

T 

Legea nr. 49/2011 (M.O. nr. 262/13.04.2011) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

T 

Legea nr. 265/2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 

T 

O.M. nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea conținutului 
Formularului Standard Natura 2000 și a manualului de interpretare al acestuia 

I 

H.G. nr. 1284/2007 (MO nr. 739 bis/31.10.2007  privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare  

I 

O.M. nr. 1964/2007 (MO nr. 98/07.02.2007) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare 

I 

O.M. nr. 1338/2008 (MO nr. 738/31.10.2008) al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind procedura de emitere a 
avizului Natura 2000. 

I 

O.M. nr. 19/2010 (MO nr. 82/08.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 
potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

I 

Legea nr. 82/1993 (MO nr. 283/07.12.1993) privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și 
completările ulteruioare 

I 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=15969
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

Legea nr. 5/2000 (MO nr. 152/12.04.2000) privind amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea a III-a, zone protejate I 

H.G. nr. 2151/2004 (MO nr. 38/12.01.2004) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone I 

H.G. nr. 1581/2005 (MO nr. 24/11.01.2005) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone I 

H.G. nr. 1586/2006 (MO nr. 937/20.11.2005) privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de 
importanţă internaţională 

I 

H.G. nr. 1143/2007 (MO nr. 691/11.10.2007) privind instituirea de noi arii naturale protejate I 

H.G. nr. 1284/2007 (OM nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă 
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare 

I 

O.M. nr. 1964/2007 (MO nr. 98/07.02.2007) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare 

I 

H.G. nr. 187/2011 (MO nr. 280/21.04.2011) pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Bucegi I 

H.G. nr. 538/2011 (MO nr. 498/13.07.2011) pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mica a 
Brailei 

I 

H.G. nr. 1035/2011 (MO nr. 790/08.11.2011) pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Calimani I 

O.M. nr. 3836/2012 (MO nr. 854/18.12.2012) privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către 
administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și 
eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial 

I 

O.M. nr. 338/2013 (MO 160/26.03.2013) privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanță comunitară și/sau 
arii naturale protejate de interes național 

I 

O.M. nr. 1052/2014 (MO nr. 523/14.07.2014) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor 
naturale protejate 

I 

ALTE DIRECTIVE EUROPENE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

21. Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului – transpusă total 

H.G. nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.06.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului  

T 

H.G. nr. 17/ 2012 (MO nr. 48/11.01.2012) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

T 

O.M. nr. 135/76/84/1284 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice și private 

I 
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

H.G. nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005)  privind accesul publicului la informaţia privind mediul  T 

O.M. nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2002) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de 
evaluare a impactului asupra mediului 

I 

O.M. nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 
potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

I 

22. Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului – transpusă total 

H.G. nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe  

T 

H.G. nr. 1.000/2012 (MO nr. 729/29.10.2012) privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare (Hg nr. 568/2013 și 
HG nr. 284/2016) 

 

O.M. nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe 

I 

23. Directiva 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile privind mediul - transpusă total 

H.G. nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul T/I 

OUG nr. 70/2009 (MO 444/29.06.2009) pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu 
caracter nefiscal 

I 

Lege nr. 544/2001 (MO nr. 663/23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare 

T/I 

O.M. nr. 1012/2005  (MO nr. 978/03.11.2005) privind procedurile pentru accesul publicului la informații in domeniul 
managementului apelor 

T/I 

O.M. nr. 1044/2005 (MO nr. 984/07.11.2005) privind proceduri privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și 
publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor 

T/I 

H.G. nr. 270/2012 (MO nr. 242/10.04.2005) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de 
bazin 

T/I 

24. Directiva 75/442 /CEE – Directiva cadru a deșeurilor - transpusă total 

Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor  

H.G. nr. 1470/2004 (MO nr.954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului 
Național de Gestionare a Deşeurilor  

T 

http://www.ddbra.ro/informatii-publice/Directiva_35_2003.doc
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_1470_2004.pdf
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Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

O.M. nr. 1.364/2006 (MO nr.232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor  

H.G. nr. 358/2007 (MO nr. 271/ 24.04. 2007) pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul  national de gestionare a deseurilor" la 
Hotararea Guvernului nr. 1.470/2004  privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului 
național de gestionare a deșeurilor 

T 

H.G. nr. 870/2013 (MO nr. 750/ 04.12. 2013) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 T 

25. Directiva 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor - transpusă total 

H.G.  nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor,  T 

H.G. nr. 1.292/2010 (MO nr. 862/22.12.2010) pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind 
depozitarea deseurilor 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

O.M. nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor  I 

O.M. nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005). privind modificarea anexei la OM nr. 757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

I 

O.M. nr. 95/2005 (MO nr. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare 
a deşeurilor la depozitare și lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri  

I 

O.M. nr. 3.838/2012 (MO nr. 795/27.11.2012) pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista 
naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

I 

26. Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase, care înlocuiește Directiva 78/319/CEE privind deșeurile toxice și periculoase, 
modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE - transpusă total 

H.G. nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidența a gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprizând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase  

T/I 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecției mediului 

I 

H.G. nr. 859/2007 (MO nr. 535/07.08.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea finalizării 
transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecției mediului 

I 

H.G. nr. 683/2015 (MO nr. 656/31.08.2015) privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea 
Siturilor Contaminate din România 

I 

http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_358_2007.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_349_2005.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_757_2004.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_1230_2005.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_95_2005.pdf
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
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Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

27. Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor – transpusă total 

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale T 

H.G. nr. 268/2005 (MO. nr. 332/20.04.2005) pentru modificarea si completarea HG nr. 128/2002  privind incinerarea 
deseurilor 

T 

O.M. nr. 756/2004 (MO. nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor  I 

O.M. nr. 1274/2005 (MO nr. 1180/28.12.2005) privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a 
deşeurilor, respectiv depozitare și incinerare  

I 

O.M. nr. 636/ 2008 (MO nr. 425/6.06.2008) pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi 
incinerare 

I 

28. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive  – transpusă total 

Legea nr. 349 / 2007 (MO nr. 840/07.12.2007) privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului 
substanțelor chimice 

T/I 

Legea nr. 249/2011 (MO nr. 867/08.12.2011) pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea 
cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice   

T/I 

O.U.G. nr. 60/2013 (MO nr. 355/14.06.2013) pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind 
reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice 

T/I 

Legea nr. 326 /2013 (MO nr.752/04.12.2013 ) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2013 pentru 
completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului 
substantelor chimice 

T/I 

 

http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_268_2005.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_756_2004.pdf
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/gestiune_deseuri/directiva_98_2008_deseuri.pdf
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/gestiune_deseuri/directiva_98_2008_deseuri.pdf
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/substante_chimice/reach/legea_349-2007-anspcp-anpm.doc
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Principalele documente din legislația comunitară și națională 
în domeniul pescuitului si acvaculturii 

 
- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 11.6.2014 de stabilire a defalcării 

anuale pe stat membru a resurselor globale din Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime în cadrul gestiunii partajate pentru perioada 2014- 
2020 (160 KB). 

- ANEXĂ la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI de stabilire a defalcării anuale 
pe stat membru a resurselor globale din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
în cadrul gestiunii partajate pentru perioada 2014-2020 (171 KB). 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 
861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) 
nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (490 KB). 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1379/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 
și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului. 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1380/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului. 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului. 

 
Principalele documente din legislația națională în domeniului de piscultură și acvacultură 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu 

modificările și completările ulterioare (a abrogat Legea nr. 192/2001 privind resursele 
acvatice vii, pescuitul şi acvacultură); 

- H.G. nr. 1207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 
Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și 
reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca - Costești, semnat la 
Stânca la 1 august 2003; 

- Ordin nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii; 

- Ordin nr. 449 / 2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la 
pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 332/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind înscrierea unităţilor de 
producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de 
acvacultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale pentru delimitarea şi catalogarea zonelor marine pretabile 
pentru creşterea şi exploatarea moluştelor; 

http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-C-2014-3781-RO-ACTE-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-C-2014-3781-RO-ACTE-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-C-2014-3781-RO-ACTE-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-C-2014-3781-RO-ACTE-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-anexa-C-2014-3781-RO-ACTE2-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-anexa-C-2014-3781-RO-ACTE2-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/alocarea-anuala-anexa-C-2014-3781-RO-ACTE2-f.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/regulament-508-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/regulament-508-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/regulament-508-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/regulament-508-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1379-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1379-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1379-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1379-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1379-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1380-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1380-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1380-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1380-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/programare-2014-2020/Regulament-1380-2013.pdf
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- Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din 
domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic; 

- H.G. nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi 
acvacultură; 

- Legea nr. 317/2009 pentru modificarea art. 4 din OUG 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultură, cu completările și modificările ulterioare; 

- Ordin nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum 
şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014; 

- H.G. nr. 1.194 din 24 septembrie 2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură; 

- Ordin nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum 
şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  Ordin nr. 76/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, 
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de 
pescuit recreativ/sportiv; 

-  Ordin nr. 297 din 28. 12. 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiille de practicare a pescuitului 
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi 
modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv; 

- Ordin nr. 1.977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul 
pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia; 

- Ordonanța de urgență nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltarii 
economico-sociale a zonei ,,Delta Dunării'', cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1191/2010  privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din 
crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a 
caviarului; 

- H.G. nr. 545/2010  privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 449/2008  privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la 
pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 344/2008 pentru aprobarea modului de operare și de funcționare a Fișierului 
navelor și ambarcațiunilor de pescuit; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european 
agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul 
european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de 
garantare, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Ordin nr. 19/ 2010 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a 
cotelor de pescuit pentru anul 2010; 

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20PROHIBITIE%202014.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20PROHIBITIE%202014.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%2076%2012.04.2012.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%2076%2012.04.2012.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%2076%2012.04.2012.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%2076%2012.04.2012.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%2076%2012.04.2012.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/297.%2028.12.2011.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/297.%2028.12.2011.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/297.%2028.12.2011.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/297.%2028.12.2011.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/20110114041735.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/20110114041735.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/20110114041104.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/20110114041104.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/20110114041104.PDF
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/HOTARARE%20%20%20Nr.%20545%20din%20%209%20iunie%202010.545din9iunie2010.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/HOTARARE%20%20%20Nr.%20545%20din%20%209%20iunie%202010.545din9iunie2010.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20449.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20449.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20449.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20449.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20344.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/Ordin%20344.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/ORDIN%20%20%20Nr.%2019_237%20din%2027%20ianuarie%202010.19_237din27ianuarie2010.pdf
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/2011/05/ORDIN%20%20%20Nr.%2019_237%20din%2027%20ianuarie%202010.19_237din27ianuarie2010.pdf
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- Ordin nr. 87/2014 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de 
organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si 
Acvacultura; 

- Ordin nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum 
şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordin comun 368/391/2015  privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de 
pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone; 

- Ordin comun 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, 
precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015; 

- Ordin nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă 
vânzare în vederea  practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu 
excepţia ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 385/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă 
vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015; 

- Ordin nr. 545/2016 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din 
habitatele piscicole naturale; 

- Ordin nr. 369/2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul 
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit 
recreativ/sportiv; 

- Ordin nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din 
domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole 
naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate. 

- Ordin comun nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a 
pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016; 

- Ordin comun nr. 284/613/2016 comun privind aprobarea măsurilor de reglementare a 
efortului de pescuit şi cotele de pescuit 
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Anexa 9.2 
Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă potabilă în bazinul hidrografic Jiu 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

1 HD 
Reabilitare 

surse de apă 

Reabilitare captare şi 
deznisipator Jieţ, 

Polatişte 
B11-3a RORW7.1_B1a    

Consiliul 
Judeţean  

Hunedoara 

S.C. 
Apaserv 

SRL Valea 
Jiului 

1750000 140000 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

2 HD 
Reabilitare 
staţie de 
tratare 

Reabilitare staţii de  
tratare Taia, Zănoaga 

B11-3a RORW7.1_B1a    
Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 

S.C. 
Apaserv 

SRL Valea 
Jiului 

4500000 360000 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

3 HD 
Reabilitare 
aducţiuni 

Reabilitare aducţiune 
tronson dren Jieţ -
Petrila, Morişoara, 

Braia, Valea de Peşti  
(tronson Vulcan - 

Petroşani), Polatişte  
(tronson deznisipator 

– staţie tratare 
Zănoaga) 

B11-3a RORW7.1_B1a    
Consiliul 
Judeţean  

Hunedoara 

S.C. 
Apaserv 

SRL Valea 
Jiului 

1345300
0 

107624
0 

0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

4 HD 
Reabilitare 
reţele de 
distribuţie 

Extindere şi reabilitare 
reţele de apa Lupeni  

(inclusiv 1614 
B11-3a RORW7.1_B1a              

Consiliul 
Judeţean  

Hunedoara 

S.C. 
Apaserv 

SRL Valea 
4733600 378688 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

apa branşamente), Uricani  
(inclusiv 528 

branşamente) 

Jiului %); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

5 HD 

Reabilitare 
reţele de 
distribuţie 

apă potabilă 

Reabilitare reţele apă 
colonie-Valea de 
Peşti/Petroşani 

B11-3a 
RORW7.1.15_

B10 

Consiliul 
Judeţean  

Hunedoara 

S.C. 
Apaserv 

SRL Valea 
Jiului 

213117 17049 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

6 GJ 

Reabilitarea 
reţelei de 

distribuţie a 
apei potabile 

Novaci  
(înlocuire 
conducte) 

Reabilitarea reţelei de 
distribuţie a apei 
potabile Novaci  

(înlocuire conducte)/ 
Novaci 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Novaci 
1545000 123600 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

7 GJ 

Reabilitarea 
reţelei de 
aducţiune  
(curăţirea 

magistralei 
de apă brută) 

Reabilitarea reţelei de 
aducţiune  (curăţirea 
magistralei de apă 

brută)/Novaci 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Novaci 
705000 56400 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

8 GJ 
Staţie de 
clorinare 

noua 

Staţie de clorinare 
noua/Novaci 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Novaci 
323320 25865 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

9 GJ Extinderea Extinderea reţelelor B11-3a RORW7.1.34_ Consiliul Consiliul 409500 32760 0 Programul 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

reţelelor de 
distribuţie a 

apei 

de distribuţie a 
apei/Novaci 

B63 Judeţean 
Gorj 

local 
Novaci 

Operaţional 
Infrastructura Mare 

– POIM 

10 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Optimizare şi 
retehnologizare Sursa 
de Berceşti, înlocuire 

Conducta de 
aducţiune de la sursa 

Tolanu, Cerbu, 
înlocuire reţea de 

distribuţie, Optimizare 
şi automatizare staţie 

pompare sursa 
Berceşti 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Novaci 
3547400 283792 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

11 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Reabilitare câmp 
foraje, modernizare 

staţie de tratare, 
înlocuire conducte 
aducţiune foraje, 

optimizare funcţionare 
reţea de alimentare cu 

apă 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul 
Public 

Turceni 
2572523 205800 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

12 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Modernizare şi 
retehnologizare surse 

de apă: 2 foraje 
existente 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul 
Public 
Bâlteni 

142000 11360 0   

13 GJ Alimentare Optimizare şi B11-3a RORW7.1.31_ Consiliul S.C. 5665389 453231 0 Programul 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

cu apă în 
scop potabil 

modernizare sursă de 
apă Tismăniţa, 

optimizare staţie 
tratare apă, înlocuire 

conducta de 
aducţiune, reabilitare 
reţea de distribuţie 

B37 Judeţean 
Gorj 

Stânjenelul 
SRL 

Tismana 

Operaţional 
Infrastructura Mare 

– POIM 

14 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Mătăsari 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Mătăsari 
1253250 100260 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

15 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop 

potabil/Drăgoteşti 
B11-3a 

RORW7.1.33_
B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Drăgoteşti 
648250 51860 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

16 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extindere reţea de 
alimentare cu apă, 
optimizare reţea de 
distribuţie existentă, 

staţie pompare 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Mătăsari 
7650300 612024 0   

17 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extinderea captării de 
apă Suseni, 

redimensionare 
conducta de 

aducţiune existentă, 

B11-3a 
RORW7.1.31.

7_B49_1 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Runcu 

3528000 282240 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

optimizare reţea de 
alimentare cu apă 
existentă/Runcu 

18 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Optimizare şi 
retehnologizare foraje 

existente, staţie 
tratare apă nouă 

B11-3a 
RORW7.1.36a

_B113 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Ţânţăreni 

297360 23788 0   

19 GJ 

Extinderea 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extinderea reţea 
alimentare cu apă în 

scop potabil/ 
Drăguţeşti 

B11-3a 
RORW7.1.26_

B34 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Drăguţeşti 
1232659 98612 0   

20 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Optimizare, extinderi 
surse de alimentare 

cu apă, reabilitări staţii 
de tratare, Execuţie şi 

extindere reţele de 
distribuţie 

B11-3a RORW7.1_B28 

SC 
Aparegio 
Gorj SA  

(OR) 

Consiliul 
Local 

Târgu Jiu 

3903892
3 

312311
3 

0   

21 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Optimizare, extinderi 
surse de alimentare 

cu apă, reabilitări staţii 
de tratare, Execuţie şi 

extindere reţele de 
distribuţie/Motru 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B93 

SC 
Aparegio 
Gorj SA  

(OR) 

Consiliul 
Local 
Motru 

7291298 583303 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

22 GJ 
Reabilitarea 

sursei de apa 
subterana  

Reabilitarea sursei de 
apa subterana  (teste 
de pompare)/Rovinari 

B11-3a RORW7.1_B51 
S.C. 

Rovego 
S.A. 

Consiliul 
Local 

Rovinari 
346000 27680 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

(teste de 
pompare) 

Rovinari – POIM 

23 GJ 

Retehnologiz
area staţiei 
de tratare a 

apei 

Retehnologizarea 
staţiei de tratare a 

apei/Rovinari 
B11-3a RORW7.1_B51 

S.C. 
Rovego 

S.A. 
Rovinari 

Consiliul 
Local 

Rovinari 
35000 2800 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

24 GJ 

Reabilitarea 
reţelei de 

distribuţie a 
apei potabile  

(înlocuire 
conducte) 

Reabilitarea reţelei de 
distribuţie a apei 

potabile  (înlocuire 
conducte)/Rovinari 

B11-3a RORW7.1_B51 

S.C. 
Rovego 

S.A. 
Rovinari 

Consiliul 
Local 

Rovinari 
131000 10480 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

25 GJ 

Reabilitarea 
reţelei de 

distribuţie a 
apei potabile  

(branşări) 

Reabilitarea reţelei de 
distribuţie a apei 

potabile  
(branşări)/Rovinari 

B11-3a RORW7.1_B51 

S.C. 
Rovego 

S.A. 
Rovinari 

Consiliul 
Local 

Rovinari 
120000 9600 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

26 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Optimizare sursă de 
apă, retehnologizare 
şi automatizare staţie 
tratare apă, extindere 
reţea de distribuţie, 
înlocuire reţea de 

distribuţie 

B11-3a RORW7.1_B51 

S.C. 
Rovego 

S.A. 
Rovinari 

Consiliul 
Local 

Rovinari 
920860 73669 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

27 GJ 
Extindere 

reţea 
alimentare cu 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 
scop potabil/Urdari 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Urdari 

46036 3683 0 
Finanţarea măsurii 

a fost asigurată 
20% din buget 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

apă în scop 
potabil 

local şi 80% buget 
de stat 

28 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extindere sursă de 
apă, optimizarea 

staţiei, extindere reţea 
de alimentare cu 

apă/Urdari 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Urdari 

6419583 513566 0   

29 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Optimizare sursă de 
apă, retehnologizare 
şi automatizare staţie 
tratare apă, extindere 
reţea de distribuţie, 
înlocuire reţea de 
distribuţie/Târgu 

Cărbuneşti 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

SC 
Aparegio 
Gorj SA  

(OR) 

Consiliul 
Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

4199852 209990 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

30 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

 Retehnologizare şi 
automatizare staţie 

tratare apă, extindere 
reţea de distribuţie, 
înlocuire reţea de 
distribuţie/Ţicleni 

B11-3a 
RORW7.1.32_

B53 

SC 
Aparegio 
Gorj SA  

(OR) 

Consiliul 
local 

Ţicleni 
2430063 194405 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

31 GJ 

Extindere 
sistem 

centralizat de 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă în 
scop potabil/Baia de 

Fier 

B11-3a 
RORW7.1.34.5

_B66 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Baia de 

Fier 
1057000 84560 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

32 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extinderea captării de 
apa existente, 

optimizarea staţiei 
tratare apă existente, 

staţii de pompare 
apă/Baia de Fier 

B11-3a 
RORW7.1.34.5

_B66 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Baia de 

Fier 
6679620 534370 0   

33 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

sursă de apă,realizare 
foraje noi, staţie 

tratare apă nouă, 
reţea de distribuţie 

noua/Floreşti 

B11-3a 
RORW7.1.34.17

_B84 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Floreşti 

3673903 293912 0   

34 GJ 

Extinderea 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extinderea reţea 
alimentare cu apă în 
scop potabil/Scoarţa 

B11-3a 
RORW7.1.34.9.3

_B74 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

500000 100000 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

35 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

sursă de apă,realizare 
foraje noi,staţie tratare 

apă nouă, reţea de 
distribuţie noua, staţii 

de pompare 
apă/Scoarţa 

B11-3a 
RORW7.1.34.9.3

_B74 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

8570540 685643 0   

36 GJ 

Înfiinţarea 
publica de 

apă potabilă 
în satul 

Cerătu de 

Alimentare cu apă în 
scop potabil Cerătu 

de Copăcioasa 
B11-3a 

RORW7.1.34.9.3
_B74 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

666497 120000 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Copăcioasa 

37 GJ 

Construirea 
surselor de 

alimentare cu 
apă 

Alimentare cu apă în 
scop potabil Aninoasa 

B11-3a 
RORW7.1.34.12

_B79 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Aninoasa 

1014000 81120 0   

38 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extindere reţea de 
distribuţie în sat 

Costeşti, staţii de 
pompare apă 

B11-3a 
RORW7.1.34.12

_B79 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Aninoasa 

590300 47224 0   

39 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extindere sursă de 
apă -realizare foraje 

noi, extindere reţea de 
alimentare cu 
apă/Covrigi 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Covrigi 

1884800 150784 0   

40 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Vladimir 

B11-3a 
RORW7.1.34.11

_B78 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Vladimir 
827750 66220 0   

41 GJ 

Extindere 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere alimentare 
cu apă în scop 

potabil/Turburea 
B11-3a 

RORW7.1.34_
B75 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Turburea 

433323 34665 0   

42 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extindere sursă de 
apă -realizare foraje 
noi, retehnologizare 

staţie de tratare 
apă/Turburea 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B75 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Turburea 

174298 13943 0   

43 GJ Alimentare sursă de apă nouă - B11-3a RORW7.1.42_ Consiliul Consiliul 3850718 308057 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

cu apă în 
scop potabil 

Realizare foraje noi, 
conductă nouă de 

aducţiune, reţea nouă 
de distribuţie/Stoina 

B122 Judeţean 
Gorj 

Local 
Stoina 

44 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Slivileşti 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

953250 76260 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

45 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

sursă de apă nouă -
Realizare foraje noi, 
conductă nouă de 

aducţiune, reţea nouă 
de distribuite/Slivileşti 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

5006885 400550 0   

46 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extinderi surse de 
alimentare cu 

apă,extindere şi 
Execuţie reţele de 
distribuţie / Cloşani 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B88a 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cloşani 

3950000 316000 0   

47 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Bălăceşti 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Bălăceşti 

781000 62480 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

48 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Novaci  (Pentru 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Novaci 
6633020 530641 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

centralizat satele:  Siteşti, 
Berceşti, Hiriseşti) 

49 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Turceni (pentru 

localitatea Murgeşti) 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul 
Public 

Turceni 
1874493 149959 0   

50 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Pocruia  (Pentru 

satele: Celei, 
Gornoviţa, Vrata, 
Racoţi, Sohodol) 

B11-3a 
RORW7.1.31.3_

B39 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Pocruia 
8329359 666348 0   

51 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Mătăsari  (Pentru 

localitatea Runcurel) 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local 

Mătăsari 
1030196 82415 0   

52 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Runcu  (Pentru satele: 
Suseni, Frăteşti) 

B11-3a 
RORW7.1.31.7_

B49_1 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Runcu 

1859001 148720 0   

53 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Ţânţăreni  (Pentru 

satele: Floreşti, 
Arpadia, Chicioara) 

B11-3a 
RORW7.1.36a

_B113 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Ţânţăreni 

8368088 669447 0   

54 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B93 
SC 

Aparegio 
Consiliul 

Local 
4317014 345361 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

sistem 
centralizat 

Motru  (Pentru satele: 
Horăşti, Însurăţei, 
Leurda, Lupoiţa, 

Râpa) 

Gorj SA  
(OR) 

Motru 

55 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Rovinari  (Pentru 
localitatea Vârţ) 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Rovinari 
1742813 139425 0   

56 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Tg.Cărbuneşti  
(Pentru satele: 

Blahniţa de Jos, 
Ştefăneşti) 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

Consiliul 
Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

1642117 131369 0   

57 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Scoarţa  (Pentru 

localităţile:Câmpu 
Mare, Budieni, 

Mogoşani, Colibaşi, 
Lazuri, Pisteştii din 

Deal) 

B11-3a 
RORW7.1.34.9.3

_B74 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

7311717 584937 0   

58 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Aninoasa  (pentru 

satul, Baboia) 

B11-3a 
RORW7.1.34.12

_B79 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Aninoasa 

2102409 105120 0   

59 GJ Alimentare Alimentare cu apă în B11-3a RORW7.1.34_ Consiliul Primăria 5855854 468468 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

cu apă în 
sistem 

centralizat 

sistem centralizat 
Turburea  (Pentru 

satele: Poiana, Spahii, 
Cocorova) 

B75 Judeţean 
Gorj 

Turburea 

60 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Stoina  (Pentru satele: 
Toiaga, Ulmet, 

Mieluşei) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Stoina 

986303 78904 0   

61 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Slivileşti  (Pentru 

satele: Tehomir, Şura, 
Ştiucani) 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

7978214 638257 0   

62 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Hurezani  (Pentru 
satele: Busuioci, 

Cetatea, Totea de 
Hurezani) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Hurezani 

2956328 236506 0   

63 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Cloşani  (Pentru 

satele: Apa Neagră, 
Călugăreni) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B88a 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cloşani 

3994271 319541 0   

64 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 
Consiliul 
Judeţean 

Primăria 
Crasna 

1172460
0 

937968 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

sistem 
centralizat 

Crasna (Pentru 
satele: Cărpiniş, 

Dumbrăveni, Crasna 
din Deal, Radoşi, 

Drăgoieşti, Aninişu din 
Deal, Aninişu din 

Vale) 

Gorj 

65 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Olari 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local Olari 

730000 58400 0 
Ord.577/ 

1997 

66 GJ 

Extinderea 
sistemului 

centralizat de 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă în 
scop potabil/Olari 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
local Olari 

730000 58400 0 O.G. 7/2006 

67 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop 

potabil/Fărcăşeşti 
B11-3a RORW7.1_B51 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Fărcăşeşti 

922000 73760 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

68 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Fărcăşeşti  (Pentru 
satele: Timişeni, 

Rogojel, Roşia Jiu) 

B11-3a RORW7.1_B51 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Fărcăşeşti 

2912430 232994 0   

69 GJ Reţea Reţea alimentare cu B11-3a RORW7.1.31. Consiliul Primăria 932000 74560 0 Fonduri de 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

alimentare cu 
apă potabilă 

apă potabilă/Peştişani 6b_B48_1 Judeţean 
Gorj 

Peştişani dezvoltare rurală  
(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

70 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Peştişani  (Boroşteni, 
Hobiţa, Seuca, 

Gureni, Frânceşti, 
Brădiceni) 

B11-3a 
RORW7.1.31.

6b_B48_1 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Peştişani 

6855070 548405 0   

71 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Negomir 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Negomir 

996000 79680 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

72 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Negomir (Condeieşti, 
Orzu, Artanu) 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Negomir 

5695770 455661 0   

73 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă potabilă 

Extindere reţea 
alimentare cu apă 

potabilă/Cruşeţ 
B11-3a 

RORW7.1.42_
B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cruşeţ 

28900 2312 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

74 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Cruşeţ  (Urda de Jos, 
B11-3a 

RORW7.1.42_
B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cruşeţ 

7495390 599631 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

centralizat Valuta, Mierea, 
Miericeaua, Maiag, 
Slăvuţa, Slamneşti, 
Marineşti, Bojinu) 

75 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Borăscu 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Borăscu 

900250 72020 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

76 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Borăscu  (Pentru 

satele: Miluţa, 
Calopăru, Scoruşu, 
Gura Menti, Baniu) 

B11-3a 
RORW7.1.33_

B58 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Borăscu 

6741460 539316 0   

77 GJ 

Extindere 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere alimentare 
cu apă în scop 

potabil/Roşia de 
Amaradia 

B11-3a 
RORW7.1.34.7_

B68 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Roşia de 
Amaradia 

787688 63015 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

78 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Roşia de Amaradia  
(Pentru satele: Ruget, 

Stejaru, Dealu Viei, 
Seciurile, Becheni) 

B11-3a 
RORW7.1.34.7_

B68 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Roşia de 
Amaradia 

4324760 345980 0   

79 GJ Alimentare Alimentare cu apă în B11-3a RORW7.1.42_ Consiliul Primăria 6147610 491808 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

cu apă în 
sistem 

centralizat 

sistem centralizat 
Bustuchin (Pentru 
satele: Poieniţa, 
Nămete, Poiana 
Seciuri, Motorgi, 

Cionti, Valea 
Pojarului, Pojaru) 

B122 Judeţean 
Gorj 

Bustuchin 

80 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 
scop potabil/Prigoria 

B11-3a 
RORW7.1.34.7

_B68 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Prigoria 

98288 7863 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

81 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Prigoria  (Pentru 
satele: Burlani, 

Bucşana, Negoieşti, 
Călugăreasa) 

B11-3a 
RORW7.1.34.7

_B68 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Prigoria 

5055450 404436 0   

82 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Brăneşti 

B11-3a RORW7.1_B57 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Brăneşti 
589000 47120 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

83 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Brăneşti  (Pentru 
satele: Bădeşti, 

B11-3a RORW7.1_B57 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Brăneşti 
6493590 519487 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Pârâu, Gilortu, Capu 
Dealului) 

84 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Văgiuleşti 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B93 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Văgiuleşti 
324090 58240 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

85 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Văgiuleşti  (Pentru 

satele: Valea Motrului, 
Cârciu) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B93 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Văgiuleşti 
1476870 118149 0   

86 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Stejari  (Pentru satele: 
Baloşani, Boceşti, 

Dealul Leului, Piscoiu, 
Popeşti, Stejari) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Stejari 

5029630 402370 0   

87 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Logreşti 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Logreşti 
718250 57460 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

88 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Logreşti  (Pentru 

satele: Colteşti, Maru, 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Logreşti 
6018520 481481 0   



153 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Popeşti, Logreşti 
Moşteni, Seaca) 

89 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Albeni 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Albeni 

687500 55000 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

90 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Albeni  (Pentru satele: 
Pruneşti, Mirosloveni, 
Bolboceşti, Barzeiu de 

Gilort, Doseni) 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B63 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Albeni 

2700710 216056 0   

91 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Danciuleşti  (Pentru 
satele: Danciuleşti, 
Radineşti, Zaicoiu, 
Petrachei, Obârşia) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Danciuleşti 
5176800 414144 0   

92 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 
scop potabil/Teleşti 

B11-3a 
RORW7.1.31.

6b_B48_1 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Teleşti 

289080 23126 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

93 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Teleşti  (Corneşti) 

B11-3a 
RORW7.1.31.6b

_B48_1 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Teleşti 

1771200 141696 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

centralizat 

94 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Licurici 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Licurici 
612250 48980 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

95 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Licurici  (Pentru 
satele: Negreni, 

Totea) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Licurici 
4409960 352796 0   

96 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Stăneşti (Pentru 
satele: Curpen, 

Pârvuleşti, Valari, 
Bălani, Caleşti) 

B11-3a 
RORW7.1.25b

_B30a 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Stăneşti 
3834190 306735 0   

97 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop 

potabil/Bumbeşti-Piţic 
B11-3a 

RORW7.1.34.5_
B66 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Bumbeşti-
Piţic 

601250 48100 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

98 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Bumbeşti-Piţic  
(Pentru satele: 

Cîrligei, Poienari) 

B11-3a 
RORW7.1.34.5_

B66 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Bumbeşti-
Piţic 

3408170 272653 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

99 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Săuleşti  (Pentru 
satele: Purcaru, 

Bărbăteşti) 

B11-3a 
RORW7.1.34.10

_B77 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Săuleşti 
4885000 390800 0   

100 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Jupâneşti 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B75 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Jupâneşti 
562000 44960 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

101 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Jupâneşti  (Pentru 

satele: Vidin, Pârâu 
Boia, Vierşani, Boia) 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B75 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Jupâneşti 
3805790 304463 0   

102 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Muşeteşti  (Pentru 

satele: Gămani, 
Stânceşti, Arseni, Grui 

Barcaciu) 

B11-3a 
RORW7.1.26_

B34 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Muşeteşti 
3134490 250759 0   

103 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Berleşti  (Pentru 

satele: Pârâu Viu, 
Barzeiu, Lihuleşti, 
Scrada, Gâlceşti, 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Berleşti 

5032200 402576 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Scurtu) 

104 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 
scop potabil/Câlnic 

B11-3a 
RORW7.1.31.6_

B42 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Câlnic 

244532 19563 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

105 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Câlnic  (Pentru satele: 
Pieptani, Pinoasa, 
Vâlceaua, Didileşti, 

Hodareasca, Câlnicu 
de Sus, Galeşoaia, 

Stejerei) 

B11-3a 
RORW7.1.31.6_

B42 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Câlnic 

5623480 449878 0   

106 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 

scop potabil/Cătunele 
B11-3a 

RORW7.1.36_
B91 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Cătunele 
268510 21481 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

107 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Cătunele (Dealul 

Viilor) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B91 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Cătunele 
467340 37387 0   

108 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Schela  (Pentru 

satele: Sâmbotin 

B11-3a RORW7.1_B14 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Schela 

3408170 272653 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Gornăcel, Arsuri) 

109 GJ 

Extinderea 
sistemului 

centralizat de 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă în 
scop 

potabil/Samarineşti  
(Pentru satele: 

Barzavani, Valea 
Bisericii, Larga, Valea 

Poienii, Boca, 
Samarineşti) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B93 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Samarineş
ti 

4606190 368495 0   

110 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 

scop 
potabil/Bărbăteşti 

B11-3a 
RORW7.1.34_

B75 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Bărbăteşti 
192720 15418 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

111 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Săcelu 

B11-3a 
RORW7.1.34.9_

B71 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Săcelu 
430250 34420 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

112 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Săcelu  (Pentru 
satele: Jeristea, 
Blahniţa de Sus, 

Maghereşti) 

B11-3a 
RORW7.1.34.9

_B71 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Săcelu 
2176580 174126 0   



158 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

113 GJ 

Extindere 
reţea 

alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 
scop potabil/Glogova 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B91 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Glogova 
196570 15726 0 

Fonduri de 
dezvoltare rurală  

(81,48 %); Bugetul 
de Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

114 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Glogova  (Pentru 

localitatea Clesneşti) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B91 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Glogova 
513800 41104 0   

115 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Bălăneşti (Pentru 

satele: Blidari, 
Cânepeşti, Voiteştii 
din Deal, Glodeni) 

B11-3a 
RORW7.1.26_

B34 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Bălăneşti 
2814320 225145 0   

116 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Dăneşti  (pentru 
satele: Trocani, 

Botorogi, Brătuia, 
Bucureasa, Tărculeşti, 

Sasa, Merfuleşti) 

B11-3a 
RORW7.1.26_

B34 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Daneşti 
5644130 451530 0   

117 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Godineşti  (Pentru 

satele: Ratez, Chilui, 
Arjoci, Pârâu din Vale, 

B11-3a 
RORW7.1.31_

B37 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 

Godineşti 
2907270 232581 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Pârâu din Pripor) 

118 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Ioneşti  (Pentru 

satele: Gura Şuşiţei, 
Ilieşti, Picu) 

B11-3a RORW7.1_B57 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Ioneşti 

3080260 246420 0   

119 GJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Leleşti  (Pentru satele: 
Suseni, Rasoviţa) 

B11-3a 
RORW7.1.31.7_

B49_2 

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul 
Local 
Leleşti 

2439940 195195 0   

120 GJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Extindere reţea 
alimentare cu apă în 

scop 
potabil/Bumbeşti-Jiu 

B11-3a RORW7.1_B14 

SC 
Aparegio 
Gorj SA  

(OR) 

Consiliul 
Local 

Bumbeşti 
Jiu 

2233916 178713 0 

Programul 
Operaţional 

Infrastructura Mare 
– POIM 

121 DJ 

Extindere şi 
reabilitarea 
reţele de 

alimentare cu 
apă 

Extindere reţea de 
distribuţie a apei             

Execuţie sursă de apă 
suplimentara       

Extindere şi reabilitare 
staţie de tratare a 
apei/Malu Mare 

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

965789 77263 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

122 DJ 

Extindere şi 
reabilitare 
reţele de 

alimentare cu 
apă 

Extinderea reţelei de 
distribuţie a 
apei/Cârcea 

B11-3a 
RORW7.1.45_

B142 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

653400 52272 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 



160 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

123 DJ 

Construirea 
surselor de 

alimentare cu 
apă 

conductă nouă de 
aducţiune Izvarna - 

Craiova (inclusiv 
captare Tismana) 

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

1236400
00 

989120
0 

0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

124 DJ 
Reabilitare 

staţie tratare 

Reabilitare staţie 
tratare apă Işalniţa 

pentru Craiova 
B11-3a RORW7.1_B121 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

9482044 758564 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

125 DJ 

Extindere şi 
reabilitare 
reţele de 

alimentare cu 
apă 

Extindere reţea de 
distribuţie şi realizare 

branşamente                       
Execuţie conducta de 

aducţiune/Craiova              

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

5141399 411312 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

126 DJ 

Extinderea 
reţelei de 

distribuţie a 
apei 

Extindere reţea de 
distribuţie                  

Execuţie branşamente 
pe reţeaua de 

distribuţie                        
Realizare rezervor - 

staţia de tratare  
/Desa 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Desa 

411144 32892 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

127 DJ Extindere Extindere reţea de B11-3a RORW14.1.26.1 Consiliul Compania 2221975 177758 0 Fondul European 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

reţea de 
distribuţie 

apa 

alimentare cu apă                 
realizare branşamente 
si staţie de pompare a 

apei/Negoi 

_B168 Judeţean  
Dolj 

de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

de Dezvoltare 
Regională  (81,48 

%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

128 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Racordare la 
aducţiunea Piscu 

Vechi                                
reţea de distribuţie şi 
branşamente/Poiana 
Mare (Poiana Mare, 

Tunarii Vechi) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2335330 186826 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

129 DJ 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apa 

Extindere reţea de 
distribuţie                  

Execuţie branşamente 
pe reţeaua de 

distribuţie                                             
/Poiana Mare 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

726000 58080 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

130 DJ 
Execuţie 
staţie de 

tratare apă 

Execuţie rezervor nou 
în Poiana Mare                          

Execuţie staţie de 
clorare 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

3319009 265521 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

131 DJ 
Execuţie 
staţie de 
pompare 

Execuţie staţie de 
pompare noua în 

Poiana Mare 
B11-3a RORW14.1_B3 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

179397 14352 0 
Fondul European 

de Dezvoltare 
Regională  (81,48 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

noua S.A. 
Craiova 

%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

132 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil               
 Realizare 

branşamente pe 
reţeaua de apă 

potabilă                    
Execuţie staţie de 

pompare a apei/Piscu 
Vechi (Piscu Vechi) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2369480 189558 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

133 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Rast 

B11-3a 
RORW14.1.26.1

_B168 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova            
Primăria 

Rast 

923000 73840 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

134 DJ 

Extinderea 
sistemului 

centralizat de 
alimentare cu 
apă potabilă 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă 
potabilă Catane               

reţea nouă de apa 
Catanele Noi                  

Realizare 
branşamente                     

B11-3a 
RORW14.1.26

_B167 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

717907 57433 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

staţie de 
tratare/Catane 

(Catane, Catanele 
Noi) 

135 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

reţea de distribuţie 
noua                     

Realizare 
branşamente la 
reţeaua de apă 

potabilă                     
Execuţie staţie de 
pompare/Băileşti 

(Balasan) 

B11-3a 
RORW14.1.26

_B166 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

515700 41256 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

136 DJ 

Reabilitare 
staţie de 

tratare ape 
potabila 

Reabilitare staţie de 
tratare apă potabilă - 

Băileşti 
B11-3a 

RORW14.1.26
_B166 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

278637 22291 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

137 DJ 
Reabilitare 

front captare 
Execuţie foraj nou în 

localitatea Băileşti 
B11-3a 

RORW14.1.26
_B166 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

326407 26113 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

138 DJ 
Reabilitare şi 

extindere 
sursă de apă 
suplimentara              

B11-3a 
RORW14.1.27.9

_B182 
Consiliul 
Judeţean  

Primăria 
Galicea 

785096 62808 0 
Fondul European 

de Dezvoltare 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

reţea de apa Extindere reţea de 
distribuţie              
Realizare 

branşamente                   
Execuţie staţie de 

tratare/Galicea Mare             

Dolj Mare Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

139 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Conducta de 
aducţiune               

staţie de tratare                 
reţea de distribuţie 

principală                 
branşamente la 

reţeaua principală   
staţie de pompare apă 

potabilă/Cerăt 

B11-3a 
RORW14.1.27

_B172 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova                 

S.C. 
PRESTSE
RV S.A. 

Segarcea 

2704699 216376 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

140 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Conducta de 
aducţiune               

Execuţie reţea de 
distribuţie                
Realizare 

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie                       

staţie de tratare                                     
staţie de 

pompare/Lipovu 

B11-3a 
RORW14.1.27

_B172 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2265166 181213 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

141 DJ 
Extinderea 

sistemului de 
Execuţie staţie de 

tratare a apei 
B11-3a 

RORW14.1.28
_B185 

Consiliul 
Judeţean  

Compania 
de Apa 

1386717 110937 0 
Fondul European 

de Dezvoltare 



165 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

distribuţie a 
apei 

Ostroveni                        
Extindere reţea de 

distribuţie a 
apei/Ostroveni 

(Ostroveni, Lişteava) 

Dolj Oltenia 
S.A. 

Craiova           
Primăria 

Ostroveni 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

142 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

Extindere reţea de 
alimentare cu apă                              
Extindere front de 

captare                     
Extindere conducta de 

aducţiune                   
Execuţie rezervor nou                   
Reabilitare staţie de 
pompare/Călăraşi 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

813618 65089 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

143 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Execuţie reţea de 
distribuţie                        
Realizare 

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Călăraşi  
(Sărata)               

B11-3a 
RORW14.1.28

_B185 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

412950 33036 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

144 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

Staţie de tratare a 
apei             Extindere 

reţea principală de 
distribuţie a apei 

pentru Portul 
Bechet/Bechet 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova      

8696765 695741 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

145 DJ 

Extinderea 
sistemului 

centralizat de 
alimentare cu 
apă potabilă 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă 
potabilă/Coţofenii din 

Dos  (Mihăiţa, 
Potmeltu) 

B11-3a RORW7.1_B57 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Coţofenii 
din Dos 

254800 20384 0 
Bugetul de stat   
Bugetul local 

146 DJ 

Reabilitarea 
şi extinderea 

reţelei de 
alimentare cu 

apă 

Reabilitarea şi 
extinderea reţelei de 

alimentare cu 
apă/Calafat (Basarabi, 

Golenţi) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2514610 201169 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

147 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Execuţie reţea de apa 
în Ciupercenii Vechi                         
Execuţie aducţiune 
apa de la Calafat la 
Ciupercenii Vechi                         
Execuţie staţie de 

tratare apă  (rezervor 
de apa, staţie de 
clorare, staţie de 
pompare)/Calafat 

(Ciupercenii Vechi)         

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

568000 45440 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

148 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

Execuţie staţie de 
tratare a apei si staţie 

de pompare Hunia 
Realizare conducta de 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 

707476 56598 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

aducţiune şi reţea de 
distribuţie/Maglavit 

(Hunia) 

Craiova Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

149 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

reţea de distribuţie 
Ciupercenii Noi         
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie                            
staţie de pompare apă 
uzata/Ciupercenii Noi 

(Ciupercenii Noi) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

1822500 145800 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

150 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Almăj 

(Almăj, Bogea, 
Moşneni, Sitoaia) 

B11-3a 
RORW7.1.41_

B119 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Almăj 

910500 72840 0 H.G. 577/1997 

151 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Conducta de 
aducţiune                       

reţea de alimentare cu 
apă                       

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie                       

staţie de pompare apă 
potabilă/Filiaşi  

(Fratoştiţa) 

B11-3a 
RORW7.1.37_

B115 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova      
Primăria 

Filiaşi 

2821246 225700 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

152 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

Extindere sursă de 
apă Giurgiţa-foraje noi                  
staţie de tratare apă 
Giurgiţa-extindere                          

B11-3a 
RORW14.1.27.8

_B176 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Giurgiţa 

765250 61220 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Extindere reţea de 
alimentare cu apă                       
branşamente pe 
reţeaua de apă 

potabilă                        
staţii de pompare apă 

uzata/Giurgiţa 
(Giurgiţa)                

Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

153 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

branşamente la 
reţeaua principală de 

distribuţie apă 
potabilă                        

staţie de pompare apă 
potabilă/Bârca                

B11-3a 
RORW14.1.27

_B172 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2325380 186030 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

154 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

branşamente la 
reţeaua principală de 

distribuţie apă 
potabilă                        

staţie de pompare apă 
potabilă/Goieşti               

B11-3a 
RORW7.1.42_

B126 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2378780 190302 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

155 DJ 

Extindere şi 
reabilitare 

alimentare cu 
apă 

branşamente pe 
reţeaua principală de 

distribuţie                
Reabilitare staţie de 

pompare a apei/Cârna 

B11-3a 
ROLW14.1.27

_B183 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

1018580 81486 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

156 DJ Extinderea branşamente pe B11-3a RORW14.1.28 Consiliul Primăria 1723060 137845 0 Fondul European 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

reţelei de 
alimentare cu 

apă 

reţeaua principală de 
distribuţie                

Reabilitare staţie de 
pompare a apei/Apele 

Vii 

_B185 Judeţean  
Dolj 

Apele Vii de Dezvoltare 
Regională  (81,48 

%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

157 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

Extinderea sistemului 
de distribuţie a 

apei/Cetate (Cetate, 
Moreni) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Cetate 

3093028 247442 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

158 DJ 

Extindere 
reţea de 

alimentare cu 
apă potabilă 

Extinderea reţelei de 
distribuţie a apei 

potabile            
branşamente pe 

reţeaua de 
distribuţie/Işalniţa    

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Işalniţa 

363000 29040 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

159 DJ 

Extindere şi 
reabilitare 
sistem de 

distribuţie a 
apei 

Extindere staţie de 
tratare a apei/Leu 

(Leu) 
B11-3a 

RORW7.1.47_
B144 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Leu 

144536 11563 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

160 DJ 

Extindere 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 

reţea de distribuţie               
branşamente pe 

reţeaua de 
distribuţie/Moţăţei 

B11-3a 
RORW14.1.26

_B166 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Moţăţei                 

Compania 
de Apa 

964857 77189 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

centralizat (Moţăţei) Oltenia 
S.A. 

Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

161 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

reţele de distribuţie 
principale şi 
secundare                     

branşamente pe 
reţelele principale şi 

secundare                        
staţii de pompare apă 

potabilă/Pleniţa 
(Pleniţa, Castrele 

Traiane)  

B11-3a 
RORW14.1.27.

9.2_B180 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Pleniţa 

1062667 85013 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

162 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

reţea de distribuţie 
secundara                  

branşamente pe 
reţeaua secundara           
Extindere staţie de 

tratare a apei 
potabile/Caraula 

B11-3a 
RORW14.1.27.9

_B179 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Caraula 

302005 24160 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

163 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

reţele de distribuţie              
branşamente pe 

reţelele de distribuţie                 
staţie de tratare a apei                     
Staţiile de pompare a 
apei potabile/Orodel 

(Orodel, Cornu)                            

B11-3a 
RORW14.1.27.9

_B177 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova                  
Primăria 
Orodel 

3844508 307561 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

164 DJ Extinderea Extindere reţea de B11-3a RORW7.1_B121 Consiliul Primăria 831262 66501 0 Fondul European 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

sistemului de 
distribuţie a 

apei 

alimentare a apei                
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie                  
Extinderea staţie de 
tratare a apei /Ţuglui 

(Ţuglui) 

Judeţean  
Dolj 

Ţuglui de Dezvoltare 
Regională  (81,48 

%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

165 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei, Etapa a 
II-a 

Extinderea sistemului 
de distribuţie a 

apei/Podari (Podari, 
Branişte, Balta Verde) 

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Podari 

2456026 196482 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

166 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 
apei Etapa I 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă 
potabilă/Podari (Gura 

Văii, Livezi) 

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Podari 

155190 12415 0 O.G. 7/2006 

167 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei, Etapa a 
II-a 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă 
potabilă/Podari (Gura 

Văii, Livezi) 

B11-3a RORW7.1_B121 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Podari                   

Primăria 
Ţuglui                 

1680190 134415 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

168 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă       

Conducta de 
aducţiune Breasta           

reţea de alimentare cu 
apă                              

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Breasta            

Compania 
de Apa 

2585500 206840 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie                            
staţii de pompare apă 

potabilă/Breasta ( 
Valea Lungului, 
Obedin, Roşieni)           

Oltenia 
S.A. 

Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

169 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă       

Reabilitare reţea de 
distribuţie Unirea - 
inclusiv cămine, 
armaturi, fitinguri 

B11-3a 
RORW14.1.26

_B166 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Unirea 

188100 15048 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

170 DJ 
Alimentare 

cu apă 
potabilă 

reţea de distribuţie 
apă potabilă           

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie                  
staţie de pompare a 

apei potabile/Urzicuţa 
(Urzicuţa) 

B11-3a 
RORW14.1.27.9

_B182 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Urzicuţa 

1308828 104706 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

171 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Extindere reţea de 
distribuţie primara                     

Execuţie reţea 
secundara de 

distribuţie                      
staţie de pompare a 
apei potabile/Valea 
Stanciului  (Valea 

B11-3a RORW7.1_B148 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

7174008 573921 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Stanciului, Horezu 
Poienari) 

172 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

reţea de distribuţie 
Drănic-Padea               

Realizare 
branşamente                  

Extindere staţie de 
tratare a apei/Drănic 

(Drănic, Padea) 

B11-3a 
RORW7.1.51_

B150 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Drănic 

781815 62545 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

173 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Extindere reţea de 
distribuţie                         

branşamente la 
reţeaua de APA                      

staţie de pompare a 
apei 

potabile/Gângiova 
(Gângiova, 
Comoşteni) 

B11-3a RORW7.1_B148 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Gângiova 

2468731 197498 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

174 DJ 

Extinderea 
sistemului 

centralizat de 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

Extindere reţea 
principală de apă 

potabilă în Gighera şi 
realizare reţea 

principală în Zaval 
Extindere staţie de 

tratare                   
branşamente pe 
reţeaua de apă 

B11-3a RORW7.1_B148 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Gighera 

1234881
8 

987905 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

potabilă 
staţii de pompare apă 

potabilă/Gighera 
(Gighera, Zăval) 

175 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie 
apă potabilă           

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie                  
staţii de pompare a 

apei 
potabile/Argetoaia 

(Leordoasa, 
Iordăcheşti)  

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Argetoaia 

1606028 128482 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

176 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Conducta de 
aducţiune                         

reţea de distribuţie 
principală (Dobreşti, 

Murta, Georocel, 
Toceni) şi reţele 

secundare  (Dobreşti, 
Murta, Georocel)              

Realizare 
branşamente pe 

reţelele principale şi 
secundare                    

 staţie de pompare a 
apei/Dobreşti 

B11-3a 
RORW14.1.28

_B185 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

1987139 158971 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 



175 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

(Dobreşti, Murta, 
Georocel, Toceni)  

177 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă  

Sursa suplimentara 
de apa -foraje noi 

(Dobroteşti)                              
Extindere staţie de 

tratare apă 
(Dobroteşti)                      

reţea de alimentare cu 
apă potabilă (Nisipuri)              

Realizare 
branşamente pe 
reţeaua de apa 

(Nisipuri)                   
staţie de pompare a 

apei 
(Nisipuri)/Dobroteşti 
(Dobroteşti, Nisipuri)  

B11-3a 
RORW14.1.28

_B185 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

1758900 140712 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

178 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 
apei - Etapa 

a II-a 

Conducta de 
aducţiune                     

Extindere reţea de 
distribuţie                
staţie de 

pompare/Mârşani 

B11-3a 
RORW14.1.28

_B185 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova 

2355719 188458 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

179 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Poiana 
Mare (Tunarii Noi) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Poiana 
Mare 

859983 68799 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

centralizat 

180 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Piscu 

Vechi (Pisculeţ) 
B11-3a RORW14.1_B3 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Piscu 
Vechi 

1566572 125326 0   

181 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie 
apă potabilă             

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie 

/Lipovu (Lipovu de 
Sus) 

B11-3a 
RORW14.1.27

_B172 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova                   
Primăria 

Lipov 

145200 11616 0   

182 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă                
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie 
Ciupercenii Noi 

(Smârdan) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Ciupercenii 

Noi 
508200 40656 0   

183 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie 
apă potabilă             

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie 
/Filiaşi (Balta, Răcarii 

de Sus, Branişte) 

B11-3a 
RORW7.1.37_

B115 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova      
Primăria 

Filiaşi 

2343660 187493 0   

184 DJ Alimentare reţea de distribuţie B11-3a RORW14.1.27 Consiliul Primăria 1092825 87426 0 Fondul European 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

cu apă în 
sistem 

centralizat 

apă potabilă             
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie                         
staţie de pompare apă 

potabilă/Afumaţi 
(Afumaţi, Boureni, 

Covei) 

.9_B182 Judeţean  
Dolj 

Afumaţi de Dezvoltare 
Regională  (81,48 

%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

185 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Rezervor de 
înmagazinare                

reţea distribuţie apă 
potabilă                 

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Goieşti 
(Pometeşti) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B126 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 
Craiova                
Primăria 
Goieşti 

27610 2209 0   

186 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Conductă de 
aducţiune Plosca-
Brânduşa/Bistreţ  

(Brânduşa)                

B11-3a 
ROLW14.1.27

_B183 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Compania 
de Apa 

Oltenia S.A. 
Craiova               
Primăria 
Bistreţ 

463380 37070 0   

187 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Conductă de 
aducţiune de la 
Izvarna-Craiova                       

reţea principală de 
alimentare cu apă                           

Racorduri la reţeaua 

B11-3a RORW7.1_B57 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Brădeşti 

4261182 340895 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

principală de 
alimentare cu apă              

staţie de pompare apă 
potabilă/Brădeşti 

(Brădeşti, Tatomireşti, 
Răcarii de Jos, Meteu, 

Piscanii)                  

188 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Sursa suplimentara 
de apa            

Extindere staţie de 
tratare apă                

Extindere reţea de 
distribuţie a apei 

potabile                   
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie                       
staţii de pompare a 

apei 
potabile/Braloştiţa 
(Braloştiţa, Valea 
Fântânilor, Schitu, 

Racoviţa, Ciocanele) 

B11-3a 
RORW7.1.38_

B116 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Braloştiţa 

5426605 434128 0   

189 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Extindere reţea de 
distribuţie a apei 

potabile                   
branşamente pe 

reţeaua de 

B11-3a RORW7.1_B148 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Bratovoeşti 

1805714 144457 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

distribuţie/Bratovoeşti 
(Badoşi, Prunet, 
Giorocu Mare) 

190 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă 

Extidere staţie de 
tratare apă                

Extindere reţea de 
distribuţie a apei 

potabile                   
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie 
staţii de pompare a 

apei 
potabile/Bratovoeşti 

(Bratovoeşti) 

B11-3a RORW7.1_B148 
Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Bratovoeşti 

1149712 91977 0   

191 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Rezervor de 
înmagazinare                

reţea distribuţie apă 
potabilă                 

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Carpen 
(Carpen, Cleanov, 

Gebleşti) 

B11-3a 
RORW14.1.27.4

_B171_1 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Carpen 

4205358 336429 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

192 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Reţea distribuţie apă 
potabilă                 

branşamente pe 
reţeaua de 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Cernăteşti 

1604899 128392 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

distribuţie/Cernăteşti  
(Ţiu, Corniţa, Rasnicu 

Bătrân, Rasnicu 
Oghian) 

193 DJ 

Extindere 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Extinderea sistemului 
centralizat de 

alimentare cu apă 
potabilă/Cernăteşti 

(Cernăteşti) 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Cernăteşti 

2782319 222586 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

194 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie 
apă potabilă             

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie 

/Dobreşti 
(Căciulăteşti) 

B11-3a 
RORW14.1.28

_B185 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Dobreşti 

145200 11616 0   

195 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Farcaş 
(Farcaş, Amărăşti, 

Golumbelu, Golumbu, 
Plopu Amărăşti) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Farcaş 

224218 17937 0 HG 577/97 

196 DJ 

Extinderea 
sistemului 

centralizat de 
alimentare cu 
apă în scop 

potabil 

reţea de distribuţie 
apă potabilă             

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie                         

staţie de pompare apă 
potabilă/Farcaş 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B122 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Farcaş 

1345571 107646 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

(Farcaş, Amărăşti, 
Golumbelu, Golumbu, 

Plopu Amărăşti) 

197 DJ 
Extindere 

alimentare cu 
apă potabilă 

Extindere staţie de 
tratare apă                        

 reţea secundara de 
distribuţie a apei 

potabile             
branşamente pe 

reţeaua de 
distribuţie/Ghindeni 

(Ghindeni)    

B11-3a 
RORW7.1.47_

B144 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Ghindeni 

398404 31872 0   

198 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie               
branşamente pe 

reţeaua de distribuţie                     
staţie de pompare apă 

potabilă/Întorsura 

B11-3a 
RORW14.1.27

.7_B175 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Întorsura 

1824066 145925 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

199 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Reţea secundara de 
distribuţie a apei                    
branşamente pe 

reţeaua de 
distribuţie/Izvoare 
(Izvoare, Corlate) 

B11-3a 
RORW14.1.27

.9_B182 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Izvoare 

1116628 89330 0   

200 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

sistem 

reţea de distribuţie               
branşamente pe 

reţeaua de 
B11-3a 

RORW7.1.42_
B122 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Melineşti 

5628558 450285 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

centralizat distribuţie/Melineşti 
(Bodaieştii de Sus, 

Ohaba, Godeni, Valea 
Muierii de Jos, 

Odoleni) 

201 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie               
branşamente pe 

reţeaua de 
distribuţie/Moţăţei 

(Moţăţei Gara, 
Dobridor) 

B11-3a 
RORW14.1.26

_B166 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Moţăţei                 

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 

1113400 89072 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

202 DJ 

Extinderea 
sistemului de 
distribuţie a 

apei 

reţele de distribuţie              
branşamente pe 

reţelele de distribuţie                  
 staţie de tratare a 

apei                     
Staţiile de pompare a 
apei potabile/Predeşti 

(Predeşti)                            

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Predeşti 

1917680 153414 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

203 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem 

centralizat/Seaca de 
Pădure (Seaca de 

Pădure)                            

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Predeşti 

64460 5157 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

204 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

Alimentare cu apă în 
sistem 

B11-3a 
RORW14.1.27

_B172 
Consiliul 
Judeţean  

Primăria 
Radovan 

3598731 287898 0 
Fondul European 

de Dezvoltare 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

sistem 
centralizat 

centralizat/Radovan 
(Radovan, Târnava) 

Dolj Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

205 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Sălcuţa 
(Sălcuţa, Plopşor) 

B11-3a 
RORW14.1.27

_B169_1 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Sălcuţa 

568250 45460 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

206 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie 
apă potabilă             

branşamente pe 
reţeaua de distribuţie 

/Cioroiaşi (Cioroiu 
Nou, Cetăţuia) 

B11-3a 
RORW14.1.27.9

_B182 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Cioroiaşi 

676896 54152 0   

207 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Şimnicu 

de Sus (Leşile, 
Mileşti, Cornetu, 

Deleni, Izvor, Floreşti) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B126 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Şimnicu de 

Sus 
1000750 80060 0 

Bugetul de stat      
Bugetul local    

208 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Sopot 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Sopot 

497500 39800 0 
Bugetul de stat      
Bugetul local    

209 DJ 
Extinderea 

sistemului de 
distribuţie a 

Extinderea sistemului 
de distribuţie a 

apei/Ţuglui (Jiul) 
B11-3a RORW7.1_B121 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Ţuglui 

207081 16566 0 
Bugetul de stat      
Bugetul local    
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

apei 

210 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie a 
apei potabile                   

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Breasta 
(Crovna) 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Breasta            

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 

554480 44358 0   

211 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie a 
apei potabile                   

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Breasta 
(Cotu) 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Breasta            

Compania 
de Apa 
Oltenia 

S.A. 

23760 1901 0   

212 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

reţea de distribuţie                 
branşamente pe 

reţeaua de apa/Drănic 
(Booveni) 

B11-3a 
RORW7.1.51_

B150 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Drănic 

42130 3370 0   

213 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Vela 

B11-3a 
RORW14.1.27

_B169_1 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Vela 

557500 44600 0 
Bugetul de stat      
Bugetul local    

214 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

sursă de apă                  
reţea de distribuţie                 
branşamente pe 

reţeaua de 
apa/Argetoaia (Salcia, 

Piria, Malumnic, 
Teascu din Deal) 

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Argetoaia 

1477215 118177 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

215 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

sursă de apă    
 reţea de distribuţie                 

branşamente pe 
reţeaua de apa/ 

Argetoaia (Novac) 

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Argetoaia 

15840 1267 0   

216 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Rezervor de 
înmagazinare                

reţea distribuţie apă 
potabilă                 

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Botoşeşti-
Paia (Botoşeşti-Paia) 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Botoşeşti-

Paia 
1252364 100189 0   

217 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Rezervor de 
înmagazinare                

reţea distribuţie apă 
potabilă                 

branşamente pe 
reţeaua de 

distribuţie/Brabova 
(Brabova, Urdiniţa, 

Răchita de Jos, 
Moşna) 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Brabova 

2954586 236367 0   

218 DJ 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Reţea distribuţie apă 
potabilă                 

branşamente pe 
reţeaua de 

B11-3a 
RORW7.1.43_

B130a 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Gogoşu 

2819561 225565 0   



186 

 

Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

distribuţie/Gogoşu 
(Gogoşu, Gogoşiţa, 

Ştefănel) 

219 DJ 
Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Şimnicu 
de Sus (Şimnicu de 
Sus, Dudoviceşti, 

Albeşti, Floreşti, Jieni, 
Româneşti) 

B11-3a 
RORW7.1.42_

B126 

Consiliul 
Judeţean  

Dolj 

Primăria 
Şimnicu de 

Sus 
765714 61257 0 

Bugetul de stat   
 Bugetul local    

220 
M
H 

Extinderea 
reţelei de 

alimentare cu 
apă 

Extinderea reţelei de 
alimentare cu 

apă/Vânju Mare 
(Vânju Mare, Traian, 

Oreviţa Mare) 

B11-3a 
RORW14.1.24.2

_B160 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Vânju 
Mare 

1321207 66060 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apa 7,79% 

221 
M
H 

Reabilitare 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Reabilitare reţea de 
distribuţie apa Baia de 

Aramă 
B11-3a 

RORW7.1.36_
B91 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Baia de 
Aramă 

1121498 56075 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apa 7,79% 

222 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Dealu Mare 
B11-3a 

RORW7.1.36_
B91 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Baia de 
Aramă 

326200 26096 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Stat  (17,52%); 
Buget Local 1%) 

223 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Foraj cu adâncimea 
de 250 m, aducţiune 
apă brută, staţie de 

clorinare – extindere, 
rezervor de 

înmagazinare nou cu 
capacitatea V =200 

mc, extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Gârla Mare 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Gârla Mare 

2038150 163052 0   

224 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Foraj cu adâncimea 
de140 m, aducţiune 
apă brută, extindere 
reţea de distribuţie 
apă potabilă (Jiana, 

Jiana Mare) 

B11-3a 
RORW14.1.24

_B158 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Jiana 

791000 63280 0   

225 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Jiana Veche 
B11-3a 

RORW14.1.24
_B158 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Jiana 

140000 11200 0   

226 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 
potabilă Cujmir  

(Cujmir, Cujmiru Mic, 
Aurora 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Cujmir 

165200 13216 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Buget Local 1%) 

227 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Cujmir 
(Cujmir, Cujmir Mic, 

Aurora) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Cujmir 

1478385 73920 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apa 7,79% 

228 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Obârşia de 
Câmp (Obârşia de 

Câmp, Izimsa) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Obârşia de 

Câmp 
1443452 72170 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apa 7,79% 

229 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Branişte 
(Braniştea, Goanţa) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Braniştea 
823218 41160 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apă 7,79% 

230 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă, 
foraj cu adâncimea de 
75 m complet echipat, 

B11-3a 
RORW14.1.24

_B158 

S.C. 
SECOM 

S.A. Dr. Tr. 
Severin 

Consiliul 
Local 

Vânjuleţ 
284850 22788 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

aducţiune apă brută, 
rezervor de 

înmagazinare V = 750 
mc- 

reabilitare/Vânjuleţ 

231 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Pătulele  
(Pătulele, Viaşu) 

B11-3a 
RORW14.1.24

_B158 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Pătulele 
546000 43680 0   

232 
M
H 

Extinderea 
reţelei de 

alimentare cu 
apă 

Extinderea reţelei de 
alimentare cu 

apă/Drobeta Turnu 
Severin  (Dudaşu 
Schelei, Schela 

Cladovei) 

B11-3a RORW14.1_B2 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

S.C. 
SECOM 

S.A. Dr. Tr. 
Severin 

9449680 472480 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apa 7,79% 

233 
M
H 

Extinderea 
reţelei de 

alimentare cu 
apă 

Extinderea reţelei de 
alimentare cu 

apă/Brezniţa Ocol 
(Brezniţa Ocol, 

Magheru) 

B11-3a 
RORW14.1.23.7

_B156 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Brezniţa 
Ocol 

749191 37460 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apă 7,79% 

234 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Izvorul Bârzii  (Pentru 
satele: Baloteşti, 

B11-3a 
RORW14.1.23

_B155 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Izvorul 
Barzii 

75680 6055 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Schitul Topolniţei 

235 
M
H 

Sistem 
centralizat de 
alimentare cu 

apă 

Sistem centralizat de 
alimentare cu 
apă/Corcova  

(Corcova, Pârvuleşti, 
Cordun, Stejaru, 

Imoasa, Gârbovăţu de 
Jos, Jirov, Măru Roşu, 

Puşcaşu, Cernaia, 
Croica, Vlădeşti) 

B11-3a 
RORW7.1.36.8_

B99 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Corcova 
950000 76000 0 

Fondul European 
de Dezvoltare 

Regională  (81,48 
%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

236 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Strehaia  (Pentru 

satele: Menti, 
Motruleni, Slănicul 
Mare, Slănicul Mic, 

Stănceşti) 

B11-3a 
RORW7.1.36.11

_B104a 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

S.C. Flaps 
Strehaia 

S.A. 
111650 8932 0   

237 
M
H 

Extinderea 
reţelei de 

alimentare cu 
apă/Strehaia 

Extinderea reţelei de 
alimentare cu 
apă/Strehaia 

(Strehaia, Comanda) 

B11-3a 
RORW7.1.36.11

_B104 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

S.C. Flaps 
Strehaia 

S.A. 
1872004 93600 0 

Fonduri de 
coeziune 78,38%, 

Buget de Stat 
11,99%, Buget 
Local 1,84%, 

Împrumut Operator 
de apă 7,79% 

238 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Vrata 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Vrata 

2193000 175440 0 
Fondul European 

de Dezvoltare 
Regională  (81,48 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

%); Bugetul de 
Stat  (17,52%); 

Buget Local 1%) 

239 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Corcova  (Pentru 

satele: Breta, 
Gârbovăţu de Jos, 
Imoasa, Pârvuleşti) 

B11-3a 
RORW7.1.36.8

_B99 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Corcova 
121660 9732 0   

240 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Oprişor 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Oprişor 
1400000 112000 0   

241 
M
H 

branşamente 
la reţea de 

apa existentă 
inclusiv 

contorizare şi 
module radio 

pentru 
transmiterea 

datelor la 
distanta 

branşamente la reţea 
de apa existentă 

inclusiv contorizare şi 
module radio pentru 

transmiterea datelor la 
distanta Salcia 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B165 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Salcia 

144000 11520 0   

242 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
B11-3a RORW14.1_B2 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Devesel 
3374000 269920 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

alimentare cu 
apă 

apă/Devesel  
(Devesel, Dunărea 

Mică, Batoţi, Tismana, 
Scăpău, Bistreţu) 

243 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Siseşti  (Cărămidaru 
Corcova, Crăgueşti, 

Noapteşa) 

B11-3a 
RORW7.1.36.8

_B98 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Sisesti 

185020 14801 0   

244 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Butoieşti  (Buiceşti, 
Gura Motrului, Pluta, 

Ţânţaru) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B100 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Butoieşti 
199100 15928 0   

245 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Butoieşti 

(Răduţeşti, Jugastru, 
Butoieşti, Argineşti) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B100 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Butoieşti 
1750000 140000 0   

246 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Gruia 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Gruia 

518000 41440 0   

247 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  

Consiliul 
Local 

148830 11906 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

sistem 
centralizat 

Gruia (satele 
Izvoarele şi Poiana 

Gruii) 

Mehedinţi Gruia 

248 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Darvari 
(Darvari, Gemeni) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B165 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Darvari 
1300000 104000 0   

249 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă, 

rezervor de 
înmagazinare nou cu 
capacitatea V = 300 

mc, staţie de clorinare 
noua Darvari, 

aducţiune apă brută, 
foraj cu adâncimea de 

250 m, (Darvari, 
Gemeni) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B165 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Darvari 
5282430 422594 0   

250 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Punghina 

(Măgurele) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Punghina 
462000 36960 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

251 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Punghina  (Pentru 
satele Cearangu, 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Punghina 
197010 15760 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Drincea. Recea) 

252 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Malovăţ  (Pentru 
satele Bobaiţa, 
Pitulaşi, Valea 
Boierească) 

B11-3a 
RORW14.1.23

_B155 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Malovăţ 
134420 10753 0   

253 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Malovăţ  (Lazu, 

Negreşti) 

B11-3a 
RORW14.1.23

_B155 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Malovăţ 
777000 61600 0   

254 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Bâcleş  (Corzu, Petra, 
Podul Grosului, 

Smadoviţa) 

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Malovăţ 
211860 16948 0   

255 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă, rezervor de 
înmagazinare nou cu 

capacitatea V =50 mc, 
staţie de clorinare 

noua Bâcleş  (Bâcleş, 
Seliştiuţa, Giura) 

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Bâcleş 
1791230 143298 0   

256 
M
H 

Extindere 
reţea de 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

B11-3a 
RORW7.1.36.7

_B96 
Consiliul 
Judeţean  

Consiliul 
Local 

4446130 335690 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

distribuţie 
apă potabilă 

potabilă, foraj cu 
adâncimea de 200 m, 
aducţiune apă brută, 
staţie de clorinare - 
mărire capacitate, 

rezervor de 
înmagazinare nou cu 
capacitatea V =100 

mc Broşteni  
(Broşteni, 

Căpăţâneşti, 
Luncşoara, Lupşa de 
Sus, Lupşa de Jos, 

Meriş) 

Mehedinţi Broşteni 

257 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Prunişor 

(Prunişor, Fântâna 
Domnească, Lumnic, 

Cerveniţa, 
Ghelmegioaia, Balota, 

Zegaia, Mijarca) 

B11-3a 
RORW7.1.36.

11_B104a 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Prunişor 
1668000 133440 0   

258 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Prunişor (Pentru 
satele: Arvateşti, 

B11-3a 
RORW7.1.36.

11_B104 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Prunişor 
48840 3907 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Baltanele, Drăgoteşti, 
Graniţa, Gutu, 

Igiroasa, Prunaru) 

259 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Ponoarele 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B91 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Ponoarele 
238000 19040 0   

260 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă 
Ponoarele  (Băluţa, 
Buruiacu, Brânzeni, 
Buicani, Ceptureni, 

Cracu Muntelui, 
Delureni, 

Gărdăneasa, 
Gheorgheşti, Ludu, 
Proiteşti, Raiculeşti, 

Sipotu, Valea Ursului) 

B11-3a 
RORW7.1.36_

B91 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Ponoarele 
5884900 470792 0   

261 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Floreşti (Livezile, 

Moşneni, Floreşti, 
Copăcioasa, 

Gârdoaia) 

B11-3a 
RORW7.1.36.7

_B96 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Floreşti 
3305400 264432 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

262 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Floreşti  (Stroeşti, 

Zegujani) 

B11-3a 
RORW7.1.36.7

_B96 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Floreşti 
118250 9460 0   

263 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Burila Mare 

(Crivina, Burila Mare, 
Vrancea) 

B11-3a RORW14.1_B2 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Burila 
Mare 

5866000 469280 0   

264 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Burila Mare  (Izvoru 
Frumos, Ţigănaşi) 

B11-3a RORW14.1_B2 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 
Burila 
Mare 

83490 6679 0   

265 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop 

potabil/Căzăneşti 
B11-3a 

RORW7.1.36.8
_B99 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Căzăneşti 
850000 68000 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 

266 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Căzăneştii 

(Căzăneşti, Roşia, 
Jidniţa, Suharu, 

Păltinişu, Ilovu, Valea 
Coşuştei, Poiana, 

B11-3a 
RORW7.1.36.8

_B99 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Căzăneşti 
8220000 657600 0 

Finanţarea măsurii 
a fost asigurată 
20% din buget 

local şi 80% buget 
de stat 
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

Ercea, Gârbovăţu de 
Sus, Severineşti) 

267 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Isverna,Staţie 
de clorinare nouă, 

rezervor de 
înmagazinare nou cu 
capacitatea V =150 

mc  (Isverna, 
Giurgiani, Selişte, 

Drăgheşti, Turbata) 

B11-3a 
RORW7.1.36.8

_B98 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Isverna 
3640000 291200 0   

268 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 
Isverna (Buseşti, 

Cerna Vârf, 
Nadanova) 

B11-3a 
RORW7.1.36.8

_B98 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Isverna 
77660 6212 0   

269 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Vlădaia 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Vlădaia 
800000 64000 0   

270 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă Vlădaia  
(Starcoviţa, Scorila, 

Almăjel) 

B11-3a 
RORW14.1.25

_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Vlădaia 
3150000 252000 0   

271 
M
H 

Extindere 
reţea de 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

B11-3a 
RORW14.1.24

_B158 
Consiliul 
Judeţean  

Consiliul 
Local 

4942000 395360 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

distribuţie 
apă potabilă 

potabilă Livezile 
(Izvoralu de Jos, 
Izvoru Aneştilor, 
Valea Izvorului, 

Stefan Odobleja) 

Mehedinţi Livezile 

272 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Gura Văii 

B11-3a RORW14.1_B2 

S.C. 
SECOM 

S.A. Dr. Tr. 
Severin 

Consiliul 
Local Gura 

Văii 
400000 32000 0   

273 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Gura Văii 

B11-3a RORW14.1_B2 

S.C. 
SECOM 

S.A. Dr. Tr. 
Severin 

Consiliul 
Local Gura 

Văii 
68000 5440 0   

274 
M
H 

Extindere 
sistem 

centralizat de 
alimentare cu 
apă potabilă 

Extindere sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
potabilă/Gogoşu 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Gogoşu 
469000 37520 0   

275 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem 

centralizat/Gogoşu  
(Balta Verde, Burila 

Mică) 

B11-3a RORW14.1_B3 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Gogoşu 
253440 20275 0   

276 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
B11-3a 

RORW14.1.25
_B161_1 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Pădina 
2548000 203840 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

alimentare cu 
apă 

apă/Pădina (Pădina 
Mica, Pădina Mare, 
Iablaniţa, Olteanca, 

Slasoma, Biban) 

277 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Brezniţa 

Motru 
B11-3a 

RORW7.1.36.
13_B111 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Brezniţa 
Motru 

600000 48000 0   

278 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Brezniţa Motru 

(Brezniţa Motru, Valea 
Teiului) 

B11-3a 
RORW7.1.36.

13_B111 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Brezniţa 
Motru 

2285500 182840 0   

279 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Brezniţa Motru  
(Cotovăţ, Deleni, 
Făuroaia, Plai, 

Tălăpanu) 

B11-3a 
RORW7.1.36.

13_B111 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Brezniţa 
Motru 

57750 4620 0   

280 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop 

potabil/Dumbrava 
B11-3a 

RORW7.1.40_
B118 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Dumbrava 
900000 72000 0   

281 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 

de alimentare cu 
apă/Dumbrava 

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Dumbrava 
2363000 189040 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

apă (Dumbrava de Mijloc, 
Dumbrava de Jos, 
Dumbrava de Sus, 

Highiu, Vlădica) 

282 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Dumbrava  
(Brăgleasa, 

Golineasa, Rocşoreni, 
V.Marcului, Varodia) 

B11-3a 
RORW7.1.40_

B118 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Dumbrava 
131230 10498 0   

283 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Grozeşti 

B11-3a 
RORW7.1_B5

7 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Grozeşti 
233700 18696 0   

284 
M
H 

Extindere 
reţea de 

distribuţie 
apă potabilă 

Extindere reţea de 
distribuţie apă 

potabilă, foraj cu 
adâncimea de 250 m 

complet echipat, 
aducţiune apă brută, 

staţie de clorinare 
noua, rezervor de 

înmagazinare nou cu 
capacitatea V =250 

mc Grozeşti  
(Grozeşti, Păsărani, 

Şuşiţa, Cârceni) 

B11-3a RORW7.1_B57 
Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Grozeşti 
4830000 386400 0   

285 M Extinderea şi Extinderea şi B11-3a RORW14.1_B3 Consiliul Consiliul 770000 61600 0   
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Nr. 
crt. 

Ju 
deţ 

Nume 
măsură 

Descriere măsură 

Tip măsură  
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k , 

11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafaţă - 

redelimitare 

Autoritate 
competentă 
responsabil

ă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate  
(Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Investiţii 

Operare/ 
Întreţiner

e 

Alte 
costu

ri 

H reabilitarea 
sistemului de 
alimentare cu 

apă 

reabilitarea sistemului 
de alimentare cu 

apă/Pristol (Pristol, 
Cozia) 

Judeţean  
Mehedinţi 

Local 
Pristol 

286 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

scop potabil 

Alimentare cu apă în 
scop potabil/Voloiac 

B11-3a 
RORW7.1.36.

10_B102 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Voloiac 
400000 32000 0   

287 
M
H 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
alimentare cu 

apă 

Extinderea şi 
reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă, 
foraj cu adâncimea de 
250 m, aducţiune apă 

brută, staţie de 
clorinare noua, 

rezervor de 
înmagazinare nou cu 
capacitatea V =250 

mc/Voloiac  (Voloiac, 
Titirigi, Ruptura, 

Sperleşti, Voloicel, 
Lac, Valea Bună, 

Cotoroaia) 

B11-3a 
RORW7.1.36.

10_B102 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Consiliul 
Local 

Voloiac 
5282000 422560 0   

288 
M
H 

Alimentare 
cu apă în 

sistem 
centralizat 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat 

Bala  (Pentru satele: 
Dobra şi Gvardeniţa) 

B11-3a 
RORW7.1.36.

4.2_B91 

Consiliul 
Judeţean  
Mehedinţi 

Primăria 
Bala 

227590 18207 0   

 



203 

 

  Legendă:           
 11.3a - măsuri de bază impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene  (ex. Directiva 91/271/EC privind 
epurarea apelor uzate urbane)   
 11.3.b - alte măsuri de baza privind recuperarea costurilor pentru serviciile de apa, cu măsuri aferente cerinţelor art. 9 al DCA 
 11.3.c - alte măsuri de baza privind utilizarea eficientă şi sustenabilă a apei  
 11.3.d - alte măsuri de baza privind protecţia zonelor de prelevarea a apelor în scop potabil  
 11.3.e - alte măsuri de baza privind controlul şi autorizarea prelevărilor de apă din surse de suprafaţă şi subterane     
 11.3.f - alte măsuri de baza privind controlul şi autorizarea a surselor de poluare difuze, reducerea emisiilor de poluanţi    
 11.3.g - alte măsuri de baza privind controlul şi autorizarea a surselor de poluare punctiforme, reducerea emisiilor de poluanţi     
 11.3.h - alte măsuri de baza privind asigurarea condiţiilor hidromorfologice necesare atingerii stării ecologice bune/potenţialului 
ecologic bun ale corpurilor de apă, control şi reglementare debit ecologic 
 11.3.i - alte măsuri de baza privind interzicerea sau reglementarea evacuărilor directe de poluanţi în apele subterane    
 11.3.j - alte măsuri de baza privind controlul şi reglementarea reîncărcării artificiale a corpurilor de apă subterană    
 11.3.k - alte măsuri de baza privind reducerea / eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţe prioritare    
 11.3.l - alte măsuri de baza privind prevenirea pierderilor de poluanţi din instalaţii şi prevenirea/reducerea impactului poluărilor 
accidentale    
 Codul corpului de apă de suprafaţă - Codul corpului de apă de suprafaţă asupra căruia are efect măsura      
 Codul corpului de apă subterană - Codul corpului de apă subterană din PMB asupra căruia are efect măsura 
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Anexa 9.3 
Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă uzată în bazinul hidrografic Jiu 

 

Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

1 HD 
Extinderea şi 

reabilitarea reţelei 
de canalizare 

Reabilitare reţele de 
canalizare menajeră 

Uricani 
RORW7.1_B1a ROJI01     

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 

S.C. Apaserv 
SRL Valea 

Jiului 

2 GJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere reţea de 
canalizare, înlocuire reţea 
de canalizare , racorduri 

canalizare 

RORW7.1.34_B63 ROJI08     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Novaci 

3 GJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector principal nou, 
Jilţu, Turceni, optimizare 

sistem de colectare şi 
tratare ape uzate, 
Extindere reţea de 
canalizare, inclusiv 

racorduri  - Jilţu, racorduri  
canalizare, staţie de 
pompare ape uzate 

RORW7.1.33_B58 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul Public 
Turceni 

4 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/Bâlteni 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul Public 
Bâlteni 

5 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere Reţea  de 
canalizare, racorduri  
canalizare, staţie de 
pompare ape uzate 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul Public 
Bâlteni 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

6 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 

cu treaptă 
M+B/Bâlteni 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul Public 
Bâlteni 

7 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Tismana 

RORW7.1.31_B37  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

S.C. Stânjenelul 
SRL Tismana 

8 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea Nouă de 
canalizare, racorduri  

canalizare, staţie pompare 
ape uzate/Pocruia 

RORW7.1.31.3_B39  ROJI03     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Pocruia 

9 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere reţea 
canalizare, racorduri  

canalizare 
RORW7.1.31_B37  ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

S.C. Stânjenelul 
SRL Tismana 

10 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Tismana 

RORW7.1.31_B37  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

S.C. Stânjenelul 
SRL Tismana 

11 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Mătăsari 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Mătăsari 

12 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Drăgoteşti 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Drăgoteşti 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

13 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere Reţea 
canalizare, racorduri  

canalizare, staţie pompare 
ape uzate, optimizare 
Reţea de canalizare 

existentă 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Mătăsari 

14 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Mătăsari 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Mătăsari 

15 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.31.7_B49_1 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Runcu 

16 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Ţânţăreni 

RORW7.1.36a_B113 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Ţânţăreni 

17 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Racorduri  canalizare, 
staţie pompare ape uzate 

RORW7.1.36a_B113 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Ţânţăreni 

18 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Ţânţăreni 

RORW7.1.36a_B113 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Ţânţăreni 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

19 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/Turcineşti 

RORW7.1_B14  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Turcineşti 

20 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 

cu treaptă M+B/Băleşti 
RORW7.1.31.7_B49_1 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Băleşti 

21 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Execuţie, extindere şi 
reabilitări reţele de 

canalizare 
RORW7.1_B28 ROJI05     

SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Târgu Jiu 

22 GJ 

Reabilitarea reţelei 
de canalizare 

existente - 
înlocuire conducte 

Reabilitarea reţelei de 
canalizare existente - 

înlocuire conducte/Motru 
RORW7.1.36_B93 ROJI05     

SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Motru 

23 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Execuţie, extindere şi 
reabilitări reţele de 
canalizare/Motru 

RORW7.1.36_B93 ROJI05     
SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Motru 

24 GJ 

Extindere staţie de 
epurare ape uzate 
Motru existentă la 

capacitatea 
necesară 

Extindere staţie de 
epurare ape uzate Motru 
existentă la capacitatea 

necesară/Motru 

RORW7.1.36_B93 ROJI05     
SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Motru 

25 GJ 
Reabilitarea reţelei 

de canalizare  
Reabilitarea reţelei de 
canalizare /Rovinari 

RORW7.1_B51 ROJI05     
S.C. Rovego 
S.A. Rovinari 

Consiliul Local 
Rovinari 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

26 GJ 
Extinderea reţelei 

de canalizare 
Extinderea reţelei de 
canalizare/ Rovinari 

RORW7.1_B51 ROJI05     
S.C. Rovego 
S.A. Rovinari 

Consiliul Local 
Rovinari 

27 GJ 

Construcţia unei 
noi staţii de 

epurare cu trepte 
mecanică, 

secundară şi 
terţiară 

Construcţia unei noi staţii 
de epurare cu trepte 

mecanică, secundară şi 
terţiară/Rovinari 

RORW7.1_B51 ROJI05     
S.C. Rovego 
S.A. Rovinari 

Consiliul Local 
Rovinari 

28 GJ 
Reabilitarea reţelei 

de canalizare  

Extindere reţea de 
canalizare, înlocuire reţea 
de canalizare , racorduri  

canalizare 

RORW7.1_B51 ROJI05     
S.C. Rovego 
S.A. Rovinari 

Consiliul Local 
Rovinari 

29 GJ 
Reabilitarea reţelei 

de canalizare  

Extindere reţea de 
canalizare, înlocuire reţea 
de canalizare , racorduri  

canalizare 

RORW7.1_B14  ROJI05     
SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Bumbeşti Jiu 

30 GJ 
Reţea de 
canalizare 

Reţea nouă de canalizare, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1_B51 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Urdari 

31 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/Urdari 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Urdari 

32 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 

cu treaptă M+B/Urdari 
RORW7.1_B51 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Urdari 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

33 GJ 
Reabilitarea reţelei 

de canalizare 
existente 

Reabilitarea reţelei de 
canalizare existente - 

înlocuire conducte/ Tg. 
Cărbuneşti 

RORW7.1.34_B63 ROJI05     
SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

34 GJ 
Extinderea reţelei 

de canalizare 
Extinderea reţelei de 

canalizare/Tg. Cărbuneşti 
RORW7.1.34_B63 ROJI05     

SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

35 GJ 
Reabilitare reţea 

de canalizare 

Execuţie, extinderi şi 
reabilitări reţele de 
canalizare/ Târgu 

Cărbuneşti 

RORW7.1.34_B63 ROJI05     
SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

36 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate cu 

treaptă mecano 
biologică 

Staţie de epurare ape 
uzate cu treaptă mecano 

biologică/ Creţeşti 
RORW7.1.32_B53 ROOT13     

SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

37 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate cu 

treaptă mecano 
biologică 

Staţie de epurare ape 
uzate cu treaptă mecano 

biologică/ Cojani 
RORW7.1.34_B63 ROJI05     

SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

38 GJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Execuţie, extinderi şi 
reabilitări reţele de 
canalizare/ Ţicleni 

RORW7.1.32_B53 ROOT13   
 

SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul local 
Ţicleni 

39 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/Baia de Fier 

RORW7.1.34.5_B66 ROJI08     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria Baia 
de Fier 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

40 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.34.5_B66 ROJI08     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria Baia 
de Fier 

41 GJ 
Staţie de epurare 
ape uzate M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate M+B/Baia de Fier 

RORW7.1.34.5_B66 ROJI08     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria Baia 
de Fier 

42 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea nouă de canalizare, 
racorduri  canalizare, 
staţie pompare ape 

uzate/Floreşti 

RORW7.1.34.17_B84 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Floreşti 

43 GJ 
Staţie de epurare 
ape uzate M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate nouă tip 
modul/Floreşti 

RORW7.1.34.17_B84 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Floreşti 

44 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/Scoarţa 

RORW7.1.34.9.3_B74 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

45 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea nouă de canalizare, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.34.9.3_B74 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

46 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Scoarţa 

RORW7.1.34.9.3_B74 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

47 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere reţea de 
canalizare,racorduri  

canalizare, staţie pompare 
RORW7.1.34.12_B79 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Aninoasa 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

ape uzate 

48 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea nouă de canalizare, 
racorduri  canalizare, 
staţie pompare ape 

uzate/Covrigi 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Covrigi 

49 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate nouă de tip 

modul/Covrigi 
RORW7.1.33_B58 ROOT13     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Covrigi 

50 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere Reţea  de 
canalizare, racorduri  
canalizare, staţie de 

pompare ape uzate/Bâlta 

RORW7.1.31.6b_B48_2 ROJI08   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Bâlta 

51 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Extindere staţie de 
epurare ape uzate 

existentă tip modul-pt a 
putea prelua extinderile 
de reţea din Valea Mare 

RORW7.1.31.6b_B48_2     nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Bâlta 

52 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.34.11_B78 ROOT13     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Vladimir 

53 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Vladimir 

RORW7.1.34.11_B78 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Vladimir 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

54 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Vladimir 

RORW7.1.34.11_B78 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Vladimir 

55 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Turburea 
(Turburea, Sipotu) 

RORW7.1.34_B75 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Turburea 

56 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea nouă de canalizare, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.34_B75 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Turburea 

57 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Turburea 

RORW7.1.34_B75 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Turburea 

58 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/Stoina 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Stoina 

59 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.42_B122 ROJI05      

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Stoina 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

60 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 

cu treaptă M+B/Stoina 
RORW7.1.42_B122 ROJI05      

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Stoina 

61 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Slivileşti 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

62 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate 
RORW7.1.33_B58 ROOT13     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

63 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Slivileşti 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

64 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Hurezani 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Hurezani 

65 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 
staţie pompare ape 

uzate/Hurezani 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Hurezani 

66 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Hurezani 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Hurezani 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

67 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 
staţie pompare ape 

uzate/Cloşani 

RORW7.1.36_B88a       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cloşani 

68 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare apa 
uzata de tip 

modul/Cloşani 
RORW7.1.36_B88a       

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cloşani 

69 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare nouă, 
racorduri  canalizare, 

staţie pompare ape uzate/ 
Bălăceşti 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Bălăceşti 

70 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Bălăceşti 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Bălăceşti 

71 GJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 
cu treaptă M+B/Bălăceşti 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Bălăceşti 

72 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Novaci 

(Pentru satele: Siteşti, 
Berceşti, Hiriseşti) 

RORW7.1.34_B63       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Novaci 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

73 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Turceni 

(pentru localitatea 
Murgeşti) 

RORW7.1.33_B58  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Serviciul Public 
Turceni 

74 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Pocruia 
(Pentru satele: Celei, 

Gornoviţa, Vânata, Racoţi, 
Sohodol) 

RORW7.1.31.3_B39  ROJI03     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Pocruia 

75 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Mătăsari 

(Pentru localitatea 
Runcureţ) 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Mătăsari 

76 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Runcu 

(Pentru satele: Suseni, 
Frăţeşti) 

RORW7.1.31.7_B49_1 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Runcu 

77 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Ţânţăreni 
(Pentru satele: Floreşti, 

Arpadia, Chicioara) 

RORW7.1.36a_B113 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Ţânţăreni 

78 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Motru 
(Pentru satele: Horăşti, 

RORW7.1.36_B93 ROJI05     
SC Aparegio 
Gorj SA (OR) 

Consiliul Local 
Motru 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

Însuratei, Leurda, Lupoiţa, 
Râpa) 

79 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Rovinari 

(Pentru localitatea Vârţ) 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Rovinari 

80 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate  
Tg.Cărbuneşti (Pentru 
satele: Blahniţa de Jos, 

Ştefăneşti) 

RORW7.1.34_B63 ROJI05     
Consiliul 

Local Târgu 
Cărbuneşti 

Consiliul Local 
Târgu 

Cărbuneşti 

81 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate  Scoarţa 

(Pentru localităţile: Câmpu 
Mare, Budieni, Mogoşani, 

Colibaşi, Cerătu de 
Copăcioasa, Lazuri, 
Pisteştii din Deal) 

RORW7.1.34.9.3_B74 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Scoarţa 

82 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Aninoasa 

(pentru satele Sterpoaia, 
Baboia) 

RORW7.1.34.12_B79 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Aninoasa 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

83 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Turburea 
(Pentru satele: Poiana, 

Spahii, Cocorova) 

RORW7.1.34_B75 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Turburea 

84 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Stoina 

(Pentru satele: Toiaga, 
Ulmeţ, Mieluşei) 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Stoina 

85 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Slivileşti 

(Pentru satele: Tehomir, 
Şura, Ştiucani) 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Slivileşti 

86 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Hurezani 

(Pentru satele: Busuioci, 
Cetatea, Totea de 

Hurezani) 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Hurezani 

87 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Cloşani 
(Pentru satele: Apa 
Neagră, Călugăreni) 

RORW7.1.36_B88a       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Cloşani 

88 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Crasna 

(Pentru satele: Cărpiniş, 

RORW7.1.34.9_B71       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Crasna 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

Dumbrăveni, Crasna din 
Deal, Radoşi, Drăgoieşti, 
Aninişu din Deal, Aninişu 

din Vale) 

89 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate/Padeş 

RORW7.1.36_B88a       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Padeş 

90 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Olari 
RORW7.1_B51 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Olari 

91 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat/ Plopşoru 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul local 
Plopşoru 

92 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Fărcăşeşti 
(Pentru satele: Timişeni, 

Rogojel, Roşia Jiu, 
Fărcăşeşti) 

RORW7.1_B51 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Fărcăşeşti 

93 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Peştişani 

(Boroşteni, Hobiţa, Seuca, 
Gureni, Frânceşti, 

Brădiceni, Peştişani) 

RORW7.1.31.6b_B48_1       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Peştişani 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

94 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Negomir 

(Condeieşti, Orzu, Artanu, 
Negomir) 

RORW7.1.33_B58 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Negomir 

95 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Cruşeţ (Urda 
de Jos, Văluţa, Mierea, 

Miericeaua, Maiag, 
Slăvuţa, Slămneşti, 
Marineşti, Bojinu) 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Cruşeţ 

96 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Borăscu 

(Borăscu:Miluţa, 
Calopăru, Scoruşu, Gura 

Menţi, Baniu) 

RORW7.1.33_B58  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Borăscu 

97 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate/ Roşia de 

Amaradia (Pentru satele: 
Ruget, Stejaru, Dealu 

Viei, Seciurile, Becheni, 
Roşia de Amaradia) 

RORW8.1.173_B1 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria Roşia 
de Amaradia 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

98 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Bustuchin 
(Pentru satele: Poieniţa, 
Nămete, Poiana Seciuri, 

Motorgi, Cionţi, Valea 
Pojarului, Pojaru) 

RORW7.1.42_B122 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Bustuchin 

99 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Prigoria 

(Pentru satele: Burlani, 
Bucşana, Negoieşti, 

Călugăreasa) 

RORW7.1.34.7_B68 ROJI07     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Prigoria 

100 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Brăneşti 

(Pentru satele: Bădeşti, 
Pârâu, Gilortu, Capu 
Dealului, Brăneşti) 

RORW7.1_B57 ROJI05 Hg   
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Brăneşti 

101 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Văgiuleşti 
(Pentru satele: Valea 

Motrului, Cârciu, 
Văgiuleşti) 

RORW7.1.36_B93 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Văgiuleşti 

102 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Stejari 

(Pentru satele: Stejari, 
Baloşani, Băceşti, Dealul 

RORW7.1.42_B122 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Stejari 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

Leului, Pişcoiu, Popeşti 
Stejari) 

103 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate  Logreşti 

(Pentru satele: Colţeşti, 
Măru, Popeşti, Logreşti 

Moşteni, Seaca) 

RORW7.1.42_B122 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Logreşti 

104 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Albeni 

(Pentru satele:Albeni, 
Pruneşti, Mirosloveni, 
Bolboceşti, Bârzeiu de 

Gilort, Doseni) 

RORW7.1.34_B63 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Albeni 

105 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Danciuleşti 
(Pentru satele: 

Danciuleşti, Radineşti, 
Zaicoiu, Petrachei, 

Obârşia) 

RORW7.1.42_B122 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Danciuleşti 

106 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Teleşti 

(Pentru satele Teleşti, 
Corneşti) 

RORW7.1.31.6b_B48_1  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Teleşti 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

107 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Licurici 

(Pentru satele: Licurici, 
Negreni, Totea) 

RORW7.1.42_B122 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Licurici 

108 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Stăneşti 

(Pentru satele: Curpen, 
Pârvuleşti, Vălari, Bălani, 

Căleşti) 

RORW7.1.25b_B30a ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Stăneşti 

109 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Bumbeşti-
Piţic (Pentru satele: 
Cîrligei, Poienari, 
Bumbeşti-Piţic) 

RORW7.1.34.5_B66 ROJI08     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Bumbeşti-Piţic 

110 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Săuleşti 

(Pentru satele: Purcaru, 
Bărbăteşti) 

RORW7.1.34.10_B77 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Săuleşti 

111 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Jupâneşti 
(Pentru satele: Vidin, 
Pârâu Boia, Vierşani, 

Boia, Jupâneşti) 

RORW7.1.34_B75 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Jupâneşti 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

112 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate/Căpreni 

RORW7.1.42_B122 ROJI05      
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Căpreni 

113 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Muşeteşti 
(Pentru satele: Gămani, 

Stânceşti, Arseni) 

RORW7.1.26_B34       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Muşeteşti 

114 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Berleşti 

(Pentru satele: Pârâu Viu, 
Bârzeiu, Lihuleşti, Scrada, 

Gâlceşti, Scurtu) 

RORW7.1.42_B122 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Berleşti 

115 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Câlnic 

(Pentru satele: Câlnic, 
Pieptani, Pinoasa, 
Vâlceaua, Didileşti, 

Hodăreasca, Câlnicu de 
Sus, Galeşoaia, Stejerei) 

RORW7.1.31.6_B42 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Câlnic 

116 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Cătunele 

(Dealul Viilor) 

RORW7.1.36_B91 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Cătunele 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

117 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Schela 

(Pentru satele: Sâmbotin 
Gornăcel, Arsuri, Schela) 

RORW7.1.23_B23 
 ROJI05; 
ROJI03 

    
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 
Primăria Schela 

118 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Samarineşti 
(Pentru satele:Băzăvani, 

Valea Bisericii, Larga, 
Valea Poienii, Boca, 

Samarineşti) 

RORW7.1.36_B93 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Samarineşti 

119 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate/Bărbăteşti 
RORW7.1.34_B75 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Bărbăteşti 

120 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Reţea canalizare în sistem 
centralizat Săcelu (Pentru 
satele:Jeriştea, Blahniţa 

de Sus, Maghereşti, 
Săcelu) 

RORW7.1.34.9_B71 ROJI08     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Săcelu 

121 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Glogova 

(Pentru satele Glogova, 
Clesneşti) 

RORW7.1.36_B91 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Glogova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

122 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Bălăneşti 
(Pentru satele: Blidari, 
Cânepeşti, Voiteştii din 

Deal, Glodeni, Bălăneşti) 

RORW7.1.26_B34       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Bălăneşti 

123 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Daneşti 

(pentru satele:Trocani, 
Botorogi, Brătuia, 

Bucureasa, Tărculeşti, 
Şasa, Merfuleşti) 

RORW7.1.26_B34 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Daneşti 

124 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Godineşti 
(Pentru satele: Ratez, 

Chiliu, Arjoci, Pârâu din 
Vale, Pârâu din Pripor) 

RORW7.1.31_B37  ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Godineşti 

125 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Ioneşti 
(Pentru satele:Gura 
Şuşiţei, Ilieşti, Picu) 

RORW7.1_B57 ROJI05 Hg   
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Ioneşti 

126 GJ 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Leleşti 

(Pentru satele: Suseni, 
Rasoviţa) 

RORW7.1.31.7_B49_2       
Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Consiliul Local 
Leleşti 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

127 GJ 
Reţea canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea noua de canalizare; 
Racorduri canalizare / 

Pocruia 
RORW7.1.31.3_B39  ROJI03     

Consiliul 
Judeţean 

Gorj 

Primăria 
Pocruia 

128 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere reţea de 
canalizare în sistem 

centralizat/Malu Mare 
(Malu Mare, Preajba) 

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

129 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Cârcea  

RORW7.1.45_B142 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

130 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 
Bucovăţ (Bucovăţ, 

Cârligei, Leamna de Jos) 

RORW7.1.44_B138 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Bucovăţ 

131 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere reţea de 
canalizare în sistem 
centralizat/ Bucovăţ 
(Bucovăţ, Cârligei, 

Leamna de Jos, Leamna 
de Sus, Sărbătoarea) 

RORW7.1.44_B138 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

132 DJ 
Extindere reţele de 

canalizare 

Extinderea  şi reabilitarea 
reţelelor de canalizare - 

etapa a II-a/ Craiova 
RORW7.1_B121 ROJI05    nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

133 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Execuţie colector de 
transfer Negoi-Rastu Nou                                              

Racord canalizare                                            
Execuţie staţii de 
pompare/Negoi                                  

RORW14.1.26.1_B168 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

134 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere canalizare şi 
execuţie branşamente pe 
reţeaua de canalizare în 

Poiana Mare                                  
Execuţie reţea de 

canalizare în Tunarii 
Vechi/ Poiana Mare 

(Poiana Mare Tunarii 
Vechi) 

RORW14.1_B3  ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
  

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

135 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat                                      

Realizare racorduri 
canalizare pe reţea 

principală                                              
Execuţie staţii de 
pompare a apei 

uzate/Piscu Vechi (Piscu 
Vechi) 

RORW14.1_B3  ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
  

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

136 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Rast 

RORW14.1.26.1_B168 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                        
Primăria Rast 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

137 DJ 
Execuţie colector 
de transfer ape 

uzate 

Execuţie colector de 
transfer ape uzate Poiana 

Mare - Rastu Nou + 
Băileşti - Rastu Nou 

RORW14.1.26_B166 ROJI06   nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

138 DJ 

Execuţie staţie de 
epurare Rast 

pentru localitatea 
Băileşti 

Execuţie Staţia de 
Epurare Rastu Nou, cu 

treaptă terţiară, cu 
evacuare în fluviul 

Dunărea 

RORW14.1.26_B167  ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
 nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

139 DJ 

Extindere staţie de 
epurare ape uzate 

în sistem 
centralizat 

Extindere staţie de 
epurare ape uzate în 
sistem centralizat, în 

Rastu Nou 

RORW14.1.26_B167  ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
 nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

140 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer                                
Reţea principală de 

canalizare                         
Realizare racorduri 

canalizare                    
Execuţie staţii de 
pompare a apei 

uzate/Galicea Mare 

RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Primăria 
Galicea Mare                              
Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

141 DJ 
Execuţie colector 
de transfer ape 

uzate 

Execuţie colector de 
transfer ape uzate de la 

Segarcea la staţia de 
epurare din Cerăt 

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

142 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer 
Lipovu-Cerăt                             

Reţea principală şi reţele 
secundare de canalizare                                        

Racorduri la reţeaua 
principală şi reţelele 

secundare                             
Staţii de pompare apă 

uzată/Cerăt 

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                                 

S.C. 
PRESTSERV 
S.A. Segarcea 

143 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă terţiară 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
terţiară, pentru Segarcea, 

cu evacuare în pârâul 
Desnăţui/Cerăt 

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

144 DJ 
Extindere şi 

reabilitare staţie de 
epurare 

Extinderea şi reabilitarea 
staţiei de epurare/Cerăt 

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

145 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală şi reţele 
secundare de canalizare                               

Racorduri pe reţeaua 
principală şi reţelele 

secundare de canalizare                               
Reabilitare staţie de 

pompare ape 
uzate/Lipovu 

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

146 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Sadova 
(Sadova, Piscu Sadovei) 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                        

Primăria 
Sadova 

147 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 

Ostroveni (Ostroveni, 
Lişteava) 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                            

Primăria 
Ostroveni 

148 DJ 

Execuţie reţea 
canalizare - 

Bechet, Dăbuleni, 
Călăraşi 

Execuţie reţea de 
canalizare în Bechet, 

Călăraşi, Dăbuleni                        
Execuţie staţii de 

pompare apă uzată 
Bechet, Dăbuleni                                
Execuţie staţii de 

pompare apă uzată de 
transfer Dăbuleni, 
Călăraşi, Bechet 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

149 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer 
Sărata-Bechet                                

Execuţie Reţea principală 
şi reţele secundare de 

canalizare                                              
Branşamente pe reţeaua 

principală şi reţelele 
secundare de canalizare                                       

Realizare staţie de 
pompare a apelor uzate/ 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 



231 

 

Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

Călăraşi (Sărata)                            

150 DJ 
Staţie de epurare 

ape uzate în 
sistem centralizat 

Execuţie staţie de epurare 
cu treaptă terţiară în 

Bechet 
RORW14.1.28_B185       

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

151 DJ 

Extindere staţie de 
epurare ape uzate 

în sistem 
centralizat, cu 
treaptă terţiară  

Extindere staţie de 
epurare ape uzate în 
sistem centralizat, cu 

treaptă terţiară /Bechet 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

152 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 
Coţofenii din Dos 

(Coţofenii din Dos, 
Scaeşti) 

RORW7.1_B57 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova           

153 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Coţofenii din Dos 

RORW7.1_B57 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova           
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

154 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Execuţie Reţea principală 
de canalizare Basarabi-

Golenti                        
Execuţie racorduri de 
canalizare pe reţeaua 

principală de canalizare                         
Staţie de pompare ape 
uzate Basarabi/Calafat 

(Basarabi, Golenţi) 

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

155 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare 

Extindere reţea de 
canalizare în Ciupercenii 

Vechi                                       
Execuţie conductă de 

refulare apă uzată 
menajeră                                  

Execuţie colector de 
transfer apă uzată 

menajera la SE Calafat. 

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

156 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Execuţie reţea principală 
de canalizare Hunia, 

Maglavit                                   
Racorduri canalizare pe 

reţeaua principală                                                      
Colector de transfer 

Maglavit-Calafat şi Hunia-
Maglavit/Maglavit 
(Maglavit, Hunia) 

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
 nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

157 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea nouă de canalizare 
cu cămine de vizitare, 

armături şi fitinguri                                        
Racorduri canalizare pe 

reţeaua principală                                         
Execuţie staţii de 

pompare a apei uzate 
Ciupercenii-Noi - 

Ciupercenii-
Vechi/Ciupercenii Noi 

(Ciupercenii Noi) 

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

158 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare cu 
cămine de vizitare, 
armaturi şi fitinguri                                           
Realizare racorduri 

canalizare                                                    
Execuţie staţii de 

pompare apă uzată/ Almăj 
(Almăj, Bogea, Moşneni, 

Şitoaia) 

RORW7.1.41_B119 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

159 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare. Etapa a 

II-a 

Înlocuire reţea de 
canalizare existenta, 
inclusiv cămine de 

vizitare, armaturi, fitinguri                                     
Racorduri canalizare pe 

reţea existenta                                              
Reabilitare staţii pompare 

apă uzată/Filiaşi 

RORW7.1_B57 ROJI05 Hg  nitraţi 
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

160 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat                                      

Racorduri canalizare pe 
reţea                                            

Staţii de pompare apă 
uzată/Filiaşi (Fratoştiţa) 

RORW7.1.37_B115 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova           

Primăria Filiaşi 

161 DJ 

Reabilitare şi 
extindere staţie de 
epurare ape uzate 

în sistem 
centralizat, cu 
treaptă terţiară 
(aerare extinsă) 

Reabilitare şi extindere 
staţie de epurare ape 

uzate în sistem 
centralizat, cu treaptă 

terţiară (aerare 
extinsa)/Filiaşi 

RORW7.1.37_B115 ROJI05 Hg  nitraţi 
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

162 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Giurgiţa (Giurgiţa, 

Curmătura, Filaret) 

RORW14.1.27.8_B176 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Giurgiţa 

163 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Execuţie Reţea principală 
şi secundară de 

canalizare                                    
Execuţie racorduri de 

canalizare pe reţelele de 
canalizare                                     

Staţie de pompare ape 
uzate /Bârca 

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

164 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Execuţie Reţea principală 
şi secundară de 

canalizare                                    
Execuţie racorduri de 

canalizare pe reţelele de 
canalizare                                     

Staţie de pompare ape 
uzate/Goieşti 

RORW7.1.42_B126 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

165 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare 
principala                                

Realizare racorduri pe 
reţeaua de canalizare                                            
Staţie de pompare a 

apelor uzate/Apele Vii 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

166 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Extindere reţea de 
canalizare                       

Realizare racorduri pe 
reţeaua de canalizare                                            
Staţie de pompare a 
apelor uzate/ Celaru 

(Marotinu de Jos, Soreni, 
Ghizdăveşti, Celaru) 

RORW8.1.177_B1 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

167 DJ 
Extindere şi 

reabilitare staţie de 
epurare 

Reabilitare staţie de 
epurare                                                    

Conducta de deversare în 
pârâul local/Celaru      

RORW8.1.177_B1 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

168 DJ 
Extindere şi 

reabilitare staţie de 
epurare 

Extindere staţia de 
epurare Bistreţ                                      

Realizare conducta de 
deversare a apelor 

epurate în Dunăre/Bistreţ 

ROLW14.1.27_B183 ROJI06    nitraţi 
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                              

Primăria Bistreţ 

169 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare 

Extindere Reţea principală 
de canalizare                                            

Execuţie reţea secundară 
de canalizare                                       

Realizare racorduri pe 
reţeaua principală şi 

reţeaua secundară de 
canalizare/ Cetate 
(Cetate, Moreni)                   

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

170 DJ 
Extindere şi 

reabilitare staţii de 
epurare 

Retehnologizare staţie de 
epurare a apei/Cetate 

(Cetate, Moreni) 
RORW14.1_B3 ROJI06 

Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

171 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare 

Extinderea reţelelor 
principala şi secundare de 

canalizare                  
Racorduri pe reţeaua de 

canalizare                 Staţii 
de pompare ape 

uzate/Işalniţa (Işalniţa)                                         

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

172 DJ 
Staţie de epurare 

ape uzate 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat/Işalniţa 
(Işalniţa) 

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

173 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Leu 

(Leu, Zănoaga) 
RORW7.1.47_B144 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Leu 

174 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală şi reţele 
secundare de canalizare 

în sistem centralizat                                         
Racorduri pe reţelele de 

canalizare                                     
Staţii de pompare ape 

uzate/ Castranova 
(Castranova, Puţuri) 

RORW7.1.50_B149 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Leu 

175 DJ 
Staţie de epurare 

ape uzate în 
sistem centralizat 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 

- proces de epurare cu 
treaptă terţiară-aerare 

extinsă/Leu 

RORW7.1.47_B144 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Leu 

176 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare 

Extindere reţele principala 
şi secundară de 

canalizare                        
Racord pe reţelele 

principale şi secundare de 
canalizare                   

Staţie de pompare ape 
uzate/Moţăţei (Moţăţei) 

RORW14.1.26_B166 ROJI06   nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Compania de 

Apă Oltenia S.A 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

177 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Moţăţei 

RORW14.1.26_B166 ROJI06   nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Primăria 
Moţăţei                                 

Compania de 
Apă Oltenia 

S.A. 

178 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Extindere Reţea principală 
şi secundară de 

canalizare                                        
Realizare racorduri pe 
reţelele principale şi 

secundare de canalizare                                   
Staţii de pompare a apelor 

uzate/ Pleniţa (Pleniţa, 
Castrele Traiane)  

RORW14.1.27.9.2_B180 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Pleniţa 

179 DJ 
Extindere şi 

reabilitare staţie de 
epurare 

Conducta de deversare în 
Dunăre prin canalul 

pluvial                                 
Reabilitare staţie de 

epurare Pleniţa/Pleniţa 

RORW14.1.27.9.2_B180 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Pleniţa 

180 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală şi 
secundară de canalizare                                        
Realizare racorduri pe 
reţelele principale şi 

secundare de canalizare                                   
Staţii de pompare a apelor 

uzate                                             
Colector principal de 

transfer Caraula-
Pleniţa/Caraula  

RORW14.1.27.9_B179 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Caraula 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

181 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală şi 
secundară de canalizare                                        
Realizare racorduri pe 
reţelele principale şi 

secundare de canalizare                                   
Staţii de pompare a apelor 

uzate                                             
Colector principal de 

transfer Orodel-
Pleniţa/Orodel (Orodel, 

Cornu) 

RORW14.1.27.9_B177 
 

ROOT13 
    

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

182 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Ţuglui 

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Ţuglui 

183 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat                                   
Conducta de deversare în 

râul Jiu/Ţuglui 

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Ţuglui 

184 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat  

Reţea principală şi reţele 
secundare de canalizare                                                

Realizare branşamente pe 
reţelele de canalizare                                         
Staţii de pompare apă 
uzată/Podari (Podari, 
Balta Verde, Branişte) 

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Podari 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

185 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală şi reţele 
secundare de canalizare                                                

Realizare branşamente pe 
reţelele de canalizare                                         
Staţii de pompare apă 

uzată/Podari (Gura Văii, 
Livezi) 

RORW7.1_ B121 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Podari                                      
Primăria Ţuglui                                 

186 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Extindere Reţea principală 
şi reţea secundară de 

canalizare                                   
Racorduri canalizare pe 

reţelele principala şi 
secundară                                

Staţii de pompare apă 
uzată/Breasta (Valea 

Lungului, Obedin, 
Roşieni)  

RORW7.1.43_B130a ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Primăria 
Breasta                        

Compania de 
Apă Oltenia 

S.A. 

187 DJ 
Extindere şi 

reabilitare staţie de 
epurare 

Extindere staţie de 
epurare a apelor uzate 

pentru satele Valea 
Lungului, Obedin, Roşieni  

RORW7.1.43_B130a ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Primăria 
Breasta                        

Compania de 
Apă Oltenia 

S.A. 

188 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Unirea 

RORW14.1.26_B166 ROJI06   nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Unirea 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

189 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Unirea 

RORW14.1.26_B166 ROJI06   nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Unirea 

190 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 

Urzicuţa 
RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria 
Urzicuţa 

191 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Urzicuţa 

RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Urzicuţa 

192 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer                               
Execuţie reţea principală 

de canalizare                                              
Branşamente pe reţeaua 
principală de canalizare                                       

Realizare staţii de 
pompare a apelor 

uzate//Valea Stanciului 
(Valea Stanciului, Horezu 

Poienari)                     

RORW7.1_B148 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

193 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem centralizat 

- proces de epurare cu 
treaptă terţiară-aerare 

extinsa/Valea Stanciului 
(Horezu Poenari) 

RORW7.1_ B148 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

194 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală de 
canalizare                                    

Racorduri pe reţea de 
canalizare                                               

Staţii de pompare apă 
uzată/Drănic (Drănic, 

Padea) 

RORW7.1.51_B150 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Drănic 

195 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală de 
canalizare                                    

Racorduri pe reţea de 
canalizare                                               

Staţii de pompare apă 
uzată                                     

Colector de transfer SEAU 
Horezu Poenari/Gângiova 

(Gângiova) 

RORW7.1_B148 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Gângiova 

196 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea principală de 
canalizare                                    

Racorduri pe reţea de 
canalizare                                               

Staţii de pompare apă 
uzată/Gighera (Gighera, 

Zăval) 

RORW7.1_ B148 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Gighera 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

197 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer 
Radomir-Diosti                                               

Reţea principală de 
canalizare                                                        

Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare                                                

Staţii de pompare a apelor 
uzate/Argetoaia 

(Argetoaia, Leordoasa, 
Iordăcheşti) 

RORW7.1.40_B118 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Argetoaia 

198 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare în 
sistem centralizat                                 

Conducta de deversare în 
râul Argetoaia/ Argetoaia 

(Leordoasa) 

RORW7.1.40_B118 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Argetoaia 

199 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare cu 
cămine de vizitare, 
armaturi şi fitinguri                                           
Realizare racorduri 

canalizare                                                    
Execuţie staţii de 

pompare apă uzată/ 
Coţofenii din Fata 

(Coţofenii din Faţă) 

RORW7.1_B57 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

200 DJ 
Execuţie staţie de 

epurare  

Execuţie staţie de epurare 
regionala noua, emisar 
râul Jiu/Almăj (Sitoaia) 

RORW7.1.41_B119 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

201 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Daneţi 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Daneţi 

202 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Colector de transfer                             
Execuţie Reţea principală 

şi reţele secundare de 
canalizare                                             

Branşamente pe reţeaua 
principală şi reţelele 

secundare de canalizare                                       
Realizare staţii de 
pompare a apelor 

uzate/Daneţi (Daneţi, 
Branişte)                       

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

203 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer                               
Execuţie Reţea principală 

de canalizare                                              
Branşamente pe reţeaua 
principală de canalizare                                       

Realizare staţii de 
pompare a apelor 

uzate/Dobreşti (Dobreşti, 
Murta, Georocel)                      

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

204 DJ 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Dobreşti 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Dobreşti 



245 

 

Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

205 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer 
Dobroteşti-Daneţi                                              

Execuţie reţea principal 
(Dobroteşti) şi reţele 

secundare de canalizare 
(Dobroteşti, Nisipuri)                                     

Branşamente pe reţeaua 
principală şi reţelele 

secundare de canalizare                                    
Realizare staţii de 

pompare a apelor uzate/ 
Dobroteşti (Dobroteşti, 

Nisipuri)                      

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova 

206 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 

Mârşani 
RORW14.1.28_B185       

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria 
Mârşani 

207 DJ 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Extindere reţea principală 
de canalizare                                            

Execuţie reţea secundară 
de canalizare                                       

Realizare racorduri pe 
reţeaua principală şi 

reţeaua secundară de 
canalizare                                   

Staţii de pompare a apelor 
uzate/Mârşani 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Mârşani 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

208 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer 
Amărăştii de Jos-

Dobroteşti                                
Execuţie reţea principal 

(Amărăştii de Jos, Prapor) 
şi reţele secundare de 

canalizare (Amărăştii de 
Jos)                                              

Branşamente pe reţeaua 
principală şi reţelele 

secundare de canalizare                                       
Realizare staţii de 
pompare a apelor 

uzate/Amărăştii de Jos 
(Amărăştii de Jos, Prapor)                        

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                       

Primăria 
Amărăştii de 

Jos 

209 DJ 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Colector de transfer 
Amărăştii de Sus                                                     

Execuţie reţea principală 
de canalizare                                             

Branşamente pe reţeaua 
principală de canalizare/ 

Amărăştii de Sus                        

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                       

Primăria 
Amărăştii de 

Jos 

210 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 
uzate/Piscu Vechi 

(Pisculeţ) 

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
  

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Piscu 
Vechi 

211 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Lipovu (Lipovu de 
Sus)     

RORW14.1.27_B172 
 ROJI07; 
ROJI06 

    
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                                     

Primăria Lipov 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

212 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală de 
canalizare                               

Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare 
Staţie de pompare Apă 

uzată/Filiaşi (Balta, 
Răcarii de Sus) 
Tancuri septice     

RORW7.1.37_B115 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova           

Primăria Filiaşi 

213 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Filiaşi (Branişte)      
RORW7.1.37_B115 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova           

Primăria Filiaşi 

214 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Bistreţ (Brânduşa) 
ROLW14.1.27_B183 ROJI06    nitraţi 

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                              

Primăria Bistreţ 

215 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare 
Extindere şi reabilitare 

staţii de pompare a apei 
uzate /Brădeşti (Brădeşti, 

Brădeştii Bătrâni, 
Tatomireşti, Răcarii de 
Jos, Meteu, Pişcanii) 

Tancuri septice 

RORW7.1_B57 ROJI05 Hg   
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Brădeşti 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

216 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală de 
canalizare 

 Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare 
Staţii de pompare Apă 

uzată/Braloştiţa 
(Braloştiţa, Sfârcea, 

Schitu, Racoviţa) 
Tancuri septice 

RORW7.1.38_B116 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Braloştiţa 

217 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Bratovoeşti (Badoşi, 
Prunet, Giorocu Mare) 

RORW7.1_ B148 ROJI05 Hg nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Bratovoeşti 

218 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală de 
canalizare 

Racorduri pe reţeaua de 
canalizare 

Staţie de pompare ape 
uzate/Bratovoeşti 

(Bratovoeşti) 
Tancuri septice 

RORW7.1_ B148 ROJI05 Hg nitraţi  
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Bratovoeşti 

219 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Carpen(Carpen, 
Cleanov, Gebleşti) 

RORW14.1.27.4_B171_1 ROOT13     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Carpen 

220 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 

Castranova 
Tancuri septice 

RORW7.1.50_B149 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Castranova 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

221 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Dobreşti 
(Căciulăteşti) 

RORW14.1.28_B185       
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Dobreşti 

222 DJ 
Extindere reţea de 

canalizare şi 
tancuri septice 

Extindere sistem de 
canalizare  

Racorduri pe reţeaua de 
canalizare                          

Staţie de pompare a apei 
uzate/Ghindeni (Ghindeni)    

Tancuri septice                                

RORW7.1.47_B144 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Ghindeni 

223 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală şi reţele 
secundare de canalizare 
Racorduri pe reţeaua de 

canalizare 
Staţie de pompare a 

apelor uzate/Întorsura 
Tancuri septice 

RORW14.1.27.7_B175 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Întorsura 

224 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală de 
canalizare  

Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare  
Staţie de pompare Apă 
uzată/Izvoare (Corlate) 

Tancuri septice 

RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Izvoare 

225 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Măceşu 
de Jos (Măceşu de Jos, 

Săpata) 
Tancuri septice 

RORW14.1.27_B172  ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Măceşu de Jos 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

226 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Izvoare (Izvoare)    
RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria 
Izvoare 

227 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Melineşti (Melineşti)   
RORW7.1.42_B122 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria 
Melineşti 

228 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Melineşti (Bodăieşti, 
Ohaba, Godeni, Valea 

Muierii de Jos, Odoleni)   

RORW7.1.42_B122 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Melineşti 

229 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Orodel (Teiu) 
RORW14.1.27.9_B177 ROOT13     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. Craiova                                   

Primăria Orodel 

230 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Radovan(Radovan, 
Târnava) 

RORW14.1.27_B172  ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Radovan 

231 DJ 
Staţie de epurare 

ape uzate, cu 
treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate, cu treaptă 
M+B/Radovan 

RORW14.1.27_B172  ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Radovan 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

232 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Rojişte 

Tancuri septice 
RORW14.1.28_B185 ROJI06     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Rojişte 

233 DJ 
Staţie de epurare 

ape uzate, cu 
treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate, cu treaptă 

M+B/Rojişte 
RORW14.1.28_B185 ROJI06     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Rojişte 

234 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Sălcuţa (Sălcuţa, 
Plopşor) 

RORW14.1.27_B169_1 ROOT13     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Sălcuţa 

235 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Seaca 

de Câmp 
Tancuri septice 

RORW14.1.26.1_B168 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Seaca 

de Câmp 

236 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Secu 

(Secu, Comănicea, 
Şumandra) 

Tancuri septice 

RORW7.1.40_B118 ROOT13     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria Secu  

237 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală de 
canalizare 

Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare  
Staţie de pompare Apă 

uzată/ Cioroiaşi (Cioroiaşi, 
Cioroiu Nou, Cetăţuia) 

Tancuri septice  

RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 
Cioroiaşi 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

238 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ Siliştea 

Crucii (Siliştea Crucii) 
Tancuri septice 

RORW14.1.27.9_B182 ROJI06     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Siliştea Crucii 

239 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Breasta (Cotu) 
RORW7.1.43_B130a ROJI05     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria 
Breasta                        

Compania de 
Apă Oltenia 

S.A. 

240 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Drănic (Booveni) 
RORW7.1.51_B150 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Drănic 

241 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Vârtop 

Tancuri septice 
RORW14.1.27.9_B179 ROOT13     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Vârtop 

242 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Vela 

Tancuri septice 
RORW14.1.27_B169_1 ROOT13     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria Vela 

243 DJ 

Reţea de 
canalizare în 

sistem centralizat 
şi tancuri septice 

Reţea principală de 
canalizare 

Racorduri pe reţeaua 
principală de canalizare 

Staţii de pompare a apelor 
uzate/Argetoaia (Salcia, 
Piria, Malumnic, Teascu 

RORW7.1.40_B118 ROJI05     
Consiliul 

Judeţean Dolj 
Primăria 

Argetoaia 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

din Deal) 
Tancuri septice 

244 DJ 
Sisteme individuale 

de colectare a 
apelor uzate 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Argetoaia (Novac) 
RORW7.1.40_B118 ROJI05     

Consiliul 
Judeţean Dolj 

Primăria 
Argetoaia 

245 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră  

Extindere reţea de 
canalizare Vânju Mare 

(Localitatea Oreviţa Mare, 
Traian, Nicolae Bălcescu, 

Bucura) 

RORW14.1.24.2_B160 ROJI06   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Vânju Mare 

246 MH 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Extinderea şi reabilitarea 
sistemului de 

canalizare/Vânju Mare 
RORW14.1.24.2_B160 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Vânju Mare 

247 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră Baia 

de Arama (Brebina, 
Titirleşti, Bratilovu, 

Mărăşeşti, Stăneşti) 

RORW7.1.36_B91 ROJI04     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Baia 
de Aramă 

248 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră  

Extindere reţea de 
canalizare menajeră Baia 
de Aramă (Dealu Mare) 

RORW7.1.36_B91 ROJI04     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Baia 
de Aramă 

249 MH 
Reabilitare reţea 

de canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră Gârla 

Mare 
RORW14.1_B3 ROJI06 

Tricloro-
metan; 

detergenţi 
  

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Gârla 
Mare 

250 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 
(Jiana, Jiana Mare) 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Jiana 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

251 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră Jiana 

Veche 
RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Jiana 

252 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Cioroboieni 
RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Jiana 

253 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Danceu 
RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria 
Danceu 

254 MH 

Staţie de epurare 
ape uzate în sistem 

centralizat, cu 
treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/cluster Danceu 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria 
Danceu 

255 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Cujmir 

RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Cujmir 

256 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Obârşia 

de Câmp 
RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria 
Obârşia de 

Câmp 

257 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Cujmir (Cujmir, Cujmiru 
Mic, Aurora, Izimşa, 

RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Cujmir 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

Obârşia de Câmp) 

258 MH 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/cluster Cujmir 

RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Cujmir 

259 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 
Branişte (Branişte, 

Goanţa) 

RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria 
Braniştea 

260 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Vânjuleţ 
(Rogova, Hotărani) 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
S.C. SECOM 
S.A. Dr. Tr. 

Severin 

Consiliul Local 
Vânjuleţ 

261 MH 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Vânjuleţ 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
S.C. SECOM 
S.A. Dr. Tr. 

Severin 

Consiliul Local 
Vânjuleţ 

262 MH 
Extindere staţie de 

epurare pentru 
3100 l.e. 

Extindere staţie de 
epurare pentru 3100 l.e. 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
S.C. SECOM 
S.A. Dr. Tr. 

Severin 

Consiliul Local 
Vânjuleţ 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

263 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Pătulele 

(Pătulele, Viaşu,) 
RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Pătulele 

264 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Viaşu 
RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Pătulele 

265 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Pătulele 
RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Pătulele 

266 MH 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Pătulele (sat 

Pătulele) 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Pătulele 

267 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Drobeta Turnu Severin 
(Drobeta Turnu Severin, 
Schela Cladovei, Dudaşu 

Schelei, Halânga) 

RORW14.1_ B2  ROJI06   nitraţi  
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

S.C. SECOM 
S.A. Dr. Tr. 

Severin 

268 MH 

Reţea de 
canalizare în 

sistem 
centralizat/Brezniţa 

Ocol 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 

Brezniţa Ocol 
RORW14.1.23.7_B156       

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Brezniţa Ocol 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

269 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/ 
Corcova (Corcova, 

Cordun, Stejaru, Jirov, 
Măru Roşu, Puşcaşu, 

Cernaia, Croica, 
Vlădăşeşti) 

RORW7.1.36.8_B99 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Corcova 

270 MH 

Extinderea şi 
reabilitarea 

sistemului de 
canalizare 

Extinderea şi reabilitarea 
sistemului de 

canalizare/Strehaia 
(Comanda, Strehaia, ) 

RORW7.1.36.11_B104a ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

S.C. Flaps 
Strehaia S.A. 

271 MH 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă terţiară 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
mocano-

biologică/Strehaia 

RORW7.1.36.11_B104a ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

S.C. Flaps 
Strehaia S.A. 

272 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Vrata 

RORW14.1_ B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Vrata 

273 MH 

Staţie de epurare 
ape uzate în 

sistem centralizat, 
cu treaptă M+B 

Staţie de epurare ape 
uzate în sistem 

centralizat, cu treaptă 
M+B/Vrata 

RORW14.1_ B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Vrata 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

274 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Corcova 
(Pentru satele: Breta, 

Gârbovăţu de Jos, 
Imoasa, Pârvuleşti) 

RORW7.1.36.8_B99 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Corcova 

275 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Izvorul Bârzii 
(satele: Baloteşti, Schitul 

Topolniţei 

RORW14.1.23_B155 ROJI06    nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Izvorul 
Bârzii 

276 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Strehaia 
(Pentru satele: Menţi, 

Motruleni, Slănicul Mare, 
Slănicul Mic, Stănceşti) 

RORW7.1.36.11_B104a ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

S.C. Flaps 
Strehaia S.A. 

277 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Oprişor 

RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Oprişor 

278 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Tâmna 

(Adunaţii Teiului, Boceni, 
Colareţ, Cremenea, Faţa 
Cremenii, Izvoralu, Manu, 

Pavăţ, Plopi, Valea 
Ursului) 

RORW7.1.36.11_B104a ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Tâmna 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

279 MH 
Extindere reţea de 

canalizare 
menajeră 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Salcia 
RORW14.1.25_B165 ROJI06   nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Salcia 

280 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Devesel 

(Pentru satele  Dunărea 
Mică, Batoţi, Tismana, 

Scăpău, Bistreţu) 

RORW14.1_ B2  ROJI06   nitraţi  
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Devesel 

281 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate/Şisesti 
(Şiseşti, Cărămidaru 
Corcova, Crăgueşti, 

Noapteşa) 

RORW7.1.36.8_B98 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Şiseşti 

282 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Butoieşti 
(Răduţeşti, Jugastru, 

Butoieşti, Buiceşti, Gura 
Motrului, Pluta, Ţânţaru) 

RORW7.1.36_B100 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Butoieşti 

283 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate (Pentru 

satele Izvoarele şi Poiana 
Gruii) 

RORW14.1_B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
 nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Gruia 

284 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Dârvari 
(Dârvari, Gemeni) 

RORW14.1.25_B165 ROJI06   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Dârvari 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

285 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Punghina 
(Cearângu, Drincea, 

Recea) 

RORW14.1.25_B161_1 ROJI06     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Punghina 

286 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Malovăţ 

(Malovăţ, Bobaiţa, Pitulaşi, 
valea Boierească,Lazu, 

Negreşti) 

RORW14.1.23_B155 ROJI06    nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Malovăţ 

287 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Bâcleş 
(Corzu, Petra, Podul 
Grosului, Smadoviţa, 

Seliştiuţa, Giura) 

RORW7.1.40_B118 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Bâcleş 

288 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Broşteni 

(Broşteni, Căpăţâneşti, 
Luncşoara, Lupşa de Sus, 

Lupşa de Jos, Meriş) 

RORW7.1.36.7_B96 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Broşteni 

289 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Prunişor 
(Fântâna Domnească, 

Lumnic, Cerveniţa, 
Ghelmegioaia, Balota, 

Zegaia, Mijarca, Arvateşti, 

RORW7.1.36.11_B104a ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Prunişor 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

Bâltanele, Drăgoteşti, 
Grâniţa, Gutu, Igiroasa, 

Prunaru ) 

290 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Ponoarele 
(Băluţa, Buruiacu, 
Brânzeni, Buicani, 

Ceptureni, Cracu Muntelui, 
Delureni, Gărdăneasa, 

Gheorgheşti, Ludu, 
Proiteşti, Răiculeşti, 

Şipotu, Valea Ursului) 

RORW7.1.36_B91       
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Ponoarele 

291 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Şist. individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Floreşti 
(Livezile, Moşneni, 

Copăcioasa, Gârdoaia, 
Peşteana, Peştenuţa, 

Stroeşti, Zegujani) 

RORW7.1.36.7_B96 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Floreşti 

292 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Burila 
Mare(Crivina, Burila Mare, 
Vrancea, Izvoru Frumos, 

Ţigănaşi) 

RORW14.1_B2  ROJI06   nitraţi  
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Burila Mare 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

293 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Căzăneştii 
(Căzăneşti, Roşia, Jignita, 

Suharu, Păltinişu, Ilovu, 
Valea Coşuştei, Poiana, 

Ercea, Gârbovăţu de Sus, 
Severineşti) 

RORW7.1.36.8_B99 ROJI05     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Căzăneşti 

294 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Isverna 
(Buseşti, Cerna Vârf, 
Nadanova, Isverna, 
Giurgiani, Selişte, 

Drăgheşti, Turbata) 

RORW7.1.36.8_B98       
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Isverna 

295 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Vlădaia 
(Starcoviţa, Scorila, 

Almăjel) 

RORW14.1.25_B161_1 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Vlădaia 

296 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Livezile 

(Izvoralu de Jos, Izvoru 
Aneştilor, Valea Izvorului, 

Ştefan Odobleja) 

RORW14.1.24_B158 ROJI06   nitraţi 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Livezile 

297 MH 
Reţea de 

canalizare în 
sistem centralizat 

Reţea de canalizare în 
sistem centralizat/Gura 

Văii 
RORW14.1_B2     nitraţi  

S.C. SECOM 
S.A. Dr. Tr. 

Severin 

Consiliul Local 
Gura Văii 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

298 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Ostrovu 

Mare 

RORW14.1_B2  ROJI06   nitraţi  
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Ostrovul Mare 

299 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate (Gogoşu, 

Balta Verde, Burila Mică) 

RORW14.1.24_B158 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi   

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Gogoşu 

300 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Pădina 

(Pădina Mică, Pădina 
Mare, Iablaniţa, Olteanca, 

Slasoma, Biban) 

RORW14.1.25_B161_1 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Pădina 

301 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Brezniţa 
Motru (Brezniţa Motru, 
Valea Teiului, Coşovăţ, 
Deleni, Făuroaia, Plai, 

Tălăpanu) 

RORW7.1.36.13_B111 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Brezniţa Motru 

302 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate /Dumbrava 
(Dumbrava de Mijloc, 

Dumbrava de Jos, 
Dumbrava de Sus, Highiu, 

Vlădica, Brâgleasa, 
Golineasa, Rocşoreni, 
V.Marcului, Varodia ) 

RORW7.1.40_B118 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Dumbrava 
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Nr. 
crt 

 
Judeţ Nume măsură Descriere măsură 

Codul corpului de apă 
de suprafaţă - 
redelimitare 

Codul 
corpului 
de apă 

subterană 
PMB 

Substanţe 
prioritare 

şi 
poluanţi 
specifici 

Nume 
poluanţi 
pentru 

ape 
subterane 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementarea 
efectivă a 
măsurii 

303 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Grozeşti 
(Grozeşti, Păsărani, 

Şuşita, Cârceni) 

RORW7.1.33a_B59 ROOT13 Hg   
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Grozeşti 

304 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate/ Pristol 

(Pristol, Cozia) 

RORW14.1_ B3 ROJI06 
Tricloro-
metan; 

detergenţi 
nitraţi 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Pristol 

305 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate/Voloiac 

(Volaiac, Ţiţirigi, Ruptura, 
Şperleşti, Voloicel, Lac, 
Valea Bună, Cotoroaia) 

RORW7.1.36.10_B102 ROOT13     
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Consiliul Local 
Voloiac 

306 MH 

Sisteme individuale 
de colectare şi 

epurare a apelor 
uzate 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 

apelor uzate Bala (Pentru 
satele:Dobra şi 

Gvardeniţa) 

RORW7.1.36.4.2_B91       
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Primăria Bala 

 
Legendă:  
11.3a - măsuri de bază impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene  (ex. Directiva 91/271/EC  privind epurarea 
apelor uzate urbane)  
11.3.b - alte măsuri de baza privind recuperarea costurilor pentru serviciile de apa, cu măsuri aferente cerinţelor art. 9 al DCA  
11.3.c - alte măsuri de baza privind utilizarea eficientă şi sustenabilă a apei  
11.3.d - alte măsuri de baza privind protecţia zonelor de prelevarea a apelor în scop potabil  
11.3.e - alte măsuri de baza privind controlul şi autorizarea prelevărilor de apă din surse de suprafaţă şi subterane   
11.3.f - alte măsuri de baza privind controlul şi autorizarea a surselor de poluare difuze, reducerea emisiilor de poluanţi  
 11.3.g - alte măsuri de baza privind controlul şi autorizarea a surselor de poluare punctiforme, reducerea emisiilor de poluanţi   
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11.3.h - alte măsuri de baza privind asigurarea condiţiilor hidromorfologice necesare atingerii stării ecologice bune/potenţialului ecologic bun  
ale corpurilor de apă, control şi reglementare debit ecologic 
 11.3.i - alte măsuri de baza privind  interzicerea sau reglementarea evacuărilor directe de poluanţi în apele subterane  
11.3.j - alte măsuri de baza privind controlul şi reglementarea  reîncărcării artificiale a corpurilor de apă subterană  
 11.3.k - alte măsuri de baza privind reducerea / eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţe prioritare  
 11.3.l - alte măsuri de baza privind prevenirea pierderilor de poluanţi din instalaţii şi prevenirea/reducerea impactului poluărilor accidentale    
Codul corpului de apă de suprafaţă - Codul corpului de apă de suprafaţă asupra căruia are efect măsura      
Codul corpului de apă subterană - Codul corpului de apă subterană  asupra căruia are efect măsura      
* Substanţe prioritare şi poluanţi specifici pentru care se prevede reducerea emisiilor în apele de suprafaţă prin aplicarea măsurii    
** Poluanţi pentru care se prevede reducerea emisiilor în apele subterane prin aplicarea măsurii      
PNDL  - Programul Naţional de Dezvoltare Locală         
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Anexa 9.4 
 

MĂSURI DE BAZĂ PENTRU IMPLEMENTAREA CERINŢELOR DIRECTIVELOR 
EUROPENE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII 

 
A. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării cu nitraţi proveniţi din surse 

agricole prevăzute în Codul de Bune Practici Agricole 
 

Trebuie respectate prevederile incluse în Codul de Bune Practici Agricole. Dintre 
acestea cele mai importante se referă la:  

- depozitarea gunoiului de grajd din exploataţiile agrozootehnice; 
- condiţii de aplicare a îngrăşămintelor cu azot; 
- documente de evidenţă a exploataţiilor agrozootehnice 

Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în platforme individuale, comunale sau 
în câmp. 

Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă 
mai mare cu o lună decât perioada de interdicţie pentru aplicarea pe teren a gunoiului de 
grajd. 

 
Platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd 
Spaţiile de depozitare trebuie amplasate astfel încât să se ia în considerare factori ca 

accesibilitatea şi distanţa faţă de grajduri şi locuinţă. 
Platforma individuală se aşează: 

- pe o suprafaţă orizontală sau uşor înclinată, de preferinţă joasă; 
- la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă; 
- la o distanţă de minim 50 m faţă de locuinţe şi de sursele de apă potabilă; 
- în cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va amplasa 

la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă; 
- pe o bază din material impermeabil cum ar fi, o placă de beton sau un pat 

impermeabil (polietilena cu densitate mare). 
Acolo unde este posibil se înfiinţează o bandă permanentă de vegetaţie de cel puţin 

2 sau 3 metri lăţime menţinută în jurul amenajării pentru captarea şi absorbţia lichidelor 
scurse din zona de depozitare. 

Se stabileşte capacitatea necesară în funcţie de numărul şi speciile de animale 
deţinute, de tipul de bălegar produs şi de durata necesară de stocare. 

 
Platforme comunale de stocare a gunoiului de grajd 
Rolul platformei colective este de a depozita temporar, în bune dejecţiile provenite de 

la animale, amestecate, sau nu, cu alte reziduuri organice de tipul celor menajere sau 
vegetale, înainte ca acestea să fie împrăştiate pe terenurile agricole. 

Platforma comunală va fi amplasată: 
- la 500 m faţă de locuinţe, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.119/2014 

pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei; 

- pe un teren uşor accesibil mijloacelor de transport ca distanţă şi costuri; 
- pe o suprafaţă dreaptă; 
- pe un teren fără risc de inundaţie; 
- la o distanţă de minim 100 m de orice curs sau corp de apă. 

Totodată platformele comunale nu vor fi amplasate în apropierea sau în zonele cu 
apă freatică la mică adâncime (mai puţin de 2 m); 

Dimensiunea platformei trebuie stabilită în funcţie de cantitatea de bălegar ce se 
estimează a fi produsă. 
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Platformele comunale pot fi construite şi în localităţile unde există platforme 
individuale, ele nu se exclud reciproc şi pot fi complementare. 

 
Depozitarea temporară a gunoiului de grajd 
Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp după verificarea faptului că nu 

există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând 
următoarele cerinţe: 

- se depozitează numai pe terenul pe care va fi împrăştiat; 
- cantitatea depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care 

trebuie aplicată pe teren, stabilită în acord cu standardele maxime de aplicare a 
îngrăşămintelor; 

- nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de un an de zile; 
- depozitele temporare se amplasează în fiecare an în locaţii diferite; 

Depozitele temporare se amplasează în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 930/2005 pentru 
aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi 
hidrogeologică: 

- la cel puţin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri şi acumulări de apă), 
drenuri deschise sau orice alt tip de dren astupat cu materiale cu permeabilitate 
ridicată (nisip, pietriş); 

- la cel puţin 50 m faţă de foraje hidrogeologice, puţuri sau izvoare; 
- la cel puţin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea 

publică de apă potabilă. 
Se recomandă ca la baza depozitului temporar de gunoi de grajd să fie amplasată o 

folie impermeabilă peste care să fie pus un pat de paie sau alte materii organice, în mod 
deosebit în cazul în care gunoiul de grajd prezintă un grad ridicat de umiditate. De 
asemenea, se recomandă ca laturile depozitului (în mod deosebit cele situate la baza 
pantei) să fie înconjurate de un strat de paie.  

 
Planul de management al gunoiului de grajd la nivel de fermă 
Pentru gestionarea corectă a îngrăşămintelor la nivelul fermei, este necesar un plan 

de fertilizare. Prin planul de fertilizare sunt stabilite cantităţile maxime de azot care pot fi 
aplicate pe teren. 

Planurile de fertilizare sunt întocmite în două moduri: pe bază de studii agrochimice 
sau utilizând standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi 
aplicate pe terenuri. 

În cazul fermelor unde se practică agricultura în sistem irigat sau au o producţie 
planificată care necesită cantităţi mai mari de azot decât cele prevăzute de standardele 
maxime, se întocmesc planuri de fertilizare pe baza unui studiu agrochimic. Studiul 
agrochimic trebuie efectuat de organe de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale în acord cu cerinţele Acordului de Mediu şi/sau ale Acordului Integrat 
de Mediu. În funcţie de studiul agrochimic, de condiţiile pedoclimatice locale, de recolta 
anterioară şi cea scontată, de îngrăşămintele organice aplicate în cursul unui an agricol, 
se calculează doza de îngrăşăminte minerale care se mai poate aplica pentru a atinge 
producţie urmărită, fără a depăşi normele impuse de Directiva Nitraţi (170 kg N din 
îngrăşăminte organice/ha/an). 

În situaţia în care planurile de fertilizare nu se întocmesc pe baza studiului 
agrochimic, aplicarea îngrăşămintelor cu azot poate fi realizată pe baza standardelor 
privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe teren. 

 
Standarde maxime ale aplicării gunoiului de grajd 
Standardele maxime reprezintă cantităţi maxime de îngrăşăminte cu azot 

(minerale+organice) care se pot aplica în condiţiile unei fertilizări echilibrate. 
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Cantitatea maximă de îngrăşăminte organice aplicată nu trebuie să depăşească 
170 kg N/ha/an. 

Au fost evaluate cantităţile de azot necesare realizării unei producţii echivalente 
cu media la nivel naţional pe ultimii 10 ani pentru principalele culturi agricole, în condiţiile 
unei fertilizări echilibrate şi pentru pante până la 12 % şi respectiv peste 12%. 

 
 

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi 
aplicate pe terenuri cu panta până la 12% 

Grâu 
Porumb 
boabe 

Alte 
cereale 

Floarea 
soarelui 

Rapiţă Cartofi 
Sfeclă de 
zahăr 

Legume Păşuni 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

120 130 100 100 100 140 170 160 100 

 
 

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi 
aplicate pe terenuri cu panta peste 12% 

Grâu 
Porumb 
boabe 

Alte 
cereale 

Floarea 
soarelui 

Rapiţă Cartofi 
Sfeclă de 
zahăr 

Legume Păşuni 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N/ 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

Kg N / 
ha/an 

90 80 80 80 80 90 120 100 80 

 
Perioade de interdicţie a aplicării gunoiului de grajd 

Nu se aplică gunoiul de grajd în perioadele de interdicţie. 
Perioadele de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor sunt definite 

prin intervalul de timp în care temperatura medie a aerului scade sub valoarea de 5oC. 
Acest interval corespunde perioadei în care cerinţele culturii agricole faţă de nutrienţi sunt 
reduse sau când riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare. 

Capacităţile de stocare a gunoiului de grajd trebuie să fie proiectate pentru un 
interval de timp mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea 
îngrăşămintelor. 

Au fost stabilite datele calendaristice privind începutul, respectiv sfârşitul 
perioadelor de interdicţie în funcţie de utilizarea terenului (arabil, păşuni), tipul de culturi 
(culturi de toamnă, primăvară) şi tipul de îngrăşământ (mineral, organic solid şi organic 
lichid). 
 

Perioada de interdicţie pentru aplicarea gunoiului de grajd pe teren 
 

Specificare Perioada de interdicţie 

Îngrăşăminte organice solide Teren arabil şi păşuni 1 noiembrie - 15 martie 

Îngrăşăminte organice lichide 
şi îngrăşăminte minerale 

Teren 
arabil 

Culturi de toamnă 1 noiembrie - 1 martie 

Alte culturi 
1 octombrie - 15 martie 

Păşuni 

 
Cerinţe speciale pentru aplicarea fertilizanţilor organici 
Se interzice aplicarea gunoiului de grajd, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp 

de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu 
zăpadă. În plus faţă de cele arătate mai sus, nu se recomandă să fie aplicate dacă: 
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- solul este puternic îngheţat;  
- solul este crăpat (fisurat) în adâncime;  
- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea 

unor materiale de umplutură; 
- câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 

luni. 
 

Aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri situate lângă cursuri de apă 
Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se amenajează zone de protecţie şi benzi 

tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă desfăşurarea activităţilor agricole, 
respectiv aplicarea fertilizanţilor şi a pesticidelor de orice fel. 

Zonele de protecţie se amenajează în conformitate cu Legea Apelor în lungul 
cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită în funcţie de lăţimea cursului 
de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării hidrotehnice. Dimensiunile 
respective şi modalitatea în care se măsoară se regăsesc în Codul de Bune Practici 
Agricole. 

Benzile tampon(fâşii de protecţie) sunt benzi înierbate adiacente zonelor de protecţie 
stabilite prin Legea Apelor în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel şi a 
pesticidelor. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie trebuie să fie de 1 m pe terenurile cu 
panta până la 12%, respectiv 3 m pe terenurile cu panta peste 12%. 

Lăţimea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) se consideră de la limita blocului fizic 
adiacent zonei de protecţie (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta 
terenului înseamnă panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă. 
 

Restricţii privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, 
inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă 

Pe soluri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă este interzisă 
aplicarea îngrăşămintelor organice de natură animală, evitându-se astfel pierderile de azot 
nitric cu apele de percolare şi cu scurgerile. 

În zonele inundabile este interzisă depozitarea  gunoiului de grajd. 
Pentru culturile de orez, se recomandă ca fertilizarea să se realizeze cu îngrăşăminte 

pe bază azot amoniacal sau amidic, care trebuie aplicat cu 2-3 zile înainte de inundarea 
terenului. 

Pe soluri periodic saturate cu apă sau în zone inundabile, trebuie ales momentul de 
aplicare a îngrăşămintelor atunci când solul are o umiditate corespunzătoare capacităţii de 
câmp. 

Pe solurile în pantă care sunt îngheţate sau acoperite de zăpadă şi aflate în 
vecinătatea cursurilor de apă este interzisă aplicarea îngrăşămintelor cu azot, deoarece 
există riscul de spălare a nitraţilor la încălzirea vremii. 
 

Documente de evidenţă ale exploataţiilor agricole 
Se întocmesc şi completează documentele de evidenţă ale exploataţiilor agricole 

astfel încât să permită autorităţilor de inspecţie şi control să constate: 
- suprafaţa fermei; 
- tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic/organic aplicat pe teren, cantitatea de 

azot conţinută şi data aplicării; 
- tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată şi data recoltării; 
- şeptelul fermei, pe specii şi categorii de producţie, identificarea şi înregistrarea 

acestuia, registrele de evidenţă ale efectivelor, precum şi perioada de timp în care 
animalele sunt menţinute în fermă; 

- standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte care pot fi aplicate; 
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- cantitatea oricărui tip de îngrăşământ de origine animală şi natura acestuia 
exportat/importat din/în fermă, data efectuării exportului/importului precum şi 
numele şi adresa destinatarului/furnizorului; 

- capacităţile de stocare pentru dejecţiile animale (la nivelul fermei şi/sau pe 
platforme de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu 
cerinţele minime impuse de perioadele de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor. 

 
Programe de acţiune la nivel de comună 
Primarii unităţilor administrativ teritoriale, elaborează şi supun aprobării consiliilor 

locale un Plan de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole la nivel local, care cuprinde măsurile prevăzute în programul de acţiune, 
termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare. 

Direcţiile pentru agricultură judeţene, prin Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, 
Camerele agricole judeţene şi Administraţiile bazinale de apă asigură asistenţa de 
specialitate autorităţilor administraţiei publice locale în vederea elaborării Planului de 
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel local. 

 
Cerinţe GAEC. Cerinţe SMR 
Fermierii care solicită orice formă de sprijin financiar de la Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţii în Agricultură sunt obligaţi să respecte cerinţele legale şi standarde în materie 
de mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, 
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi bunăstarea animalelor. 

Aceste cerinţe şi standarde sunt grupate după cum urmează: 
- bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC), inclusiv obligaţia menţinerii suprafeţei de 

pajişti permanente la nivel naţional; 
- cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, schimbările climatice 

şi bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi 
plantelor, bunăstarea animalelor; 
Dacă se solicită o formă de sprijin financiar, este obligatoriu  să se respecte: 

- SMR 1, care se referă la protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole; 

- GAEC 1, care se referă la crearea şi/sau menţinerea benzilor tampon (făşiilor de 
protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă. 

 
Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii 

agricole şi de mediu (GAEC) se regăsesc în anexele Codului de Bune Practici Agricole. 
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B. Măsuri prevăzute în cadrul Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
 

Pentru alinierea României la cerinţele Directive Consiliului 91/676/EEC privind 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (numită pe scurt 
Directiva Nitraţi). Proiectul îşi va continua intervenţiile şi în perioada 2016-2021. În 
acest sens, a fost obţinut acordul de finanţare al Băncii Mondiale, iar 
Memorandumul de prelungire pentru perioada 2016-2021 a fost aprobat în Guvernul 
României. Valoare totală a fazei a doua a proiectului este 50  milioane Euro 

Noul Proiect prevede următoarele componente şi măsuri care au relevanţă pentru 
implementarea Directivei Nitraţi:  

 

 Componenta 1: Fond pentru investiţii locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi 
- sprijin pentru instituirea unui număr de cca. 80 de sisteme eficiente pentru 

colectarea şi managementul gunoiului de grajd la nivel comunal, incluzând platforme 
pentru gestiunea deşeurilor animaliere şi echipamentele necesare operării acestora 

- construcţia a circa 2-4  reţele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate 
menajere pentru comunităţi care au implementat deja măsuri complete pentru 
diminuarea poluării cu nutrienţi din surse agricole; 

- investiţii pentru îmbunătăţirea protecţiei apelor prin: plantări de puieţi 
forestieri/împăduriri şi promovarea bunelor practici agricole pentru reducerea 
încărcării de nutrienţi în apele de suprafaţă respectiv cele subterane; 
 

 Componenta 2: Întărirea capacităţii instituţionale 
- achiziţia de echipamente pentru suportul instituţiilor publice, pentru creşterea 

capacităţii de monitorizare şi raportare în cadrul Directivei Nitraţi 
- achiziţia de echipamente pentru monitorizarea calităţii solului şi apelor 

(monitorizarea concentraţiilor de nitraţi/eutrofizare) 
- îmbunătăţirea reţelei naţionale pentru monitorizarea calităţii apei 
- instruiri pentru control şi raportare privind Directiva Nitraţi 
- dezvoltarea unei reţele de platforme de cunoaştere şi instruire pentru promovarea 

bunelor practici agricole, în scopul reducerii poluării cu nutrienţi la nivel de fermă; 
 

 Componenta 3: Campania de conştientizare publică şi asistenţă tehnică 
- pregătirea şi asigurarea sprijinului pentru beneficiari şi potenţialii beneficiari ai 

Fondului de Investiţii în comunităţile locale în vedere identificării, pregătirii şi 
implementării proiectelor pentru reducerea poluării cu nutrienţi (help desk); 

- campanie de conştientizare la nivel local (ex: conferinţa pentru demararea 
proiectului, diseminarea beneficiilor proiectului, diseminarea de informaţii referitoare 
la posibilele surse de finanţare existente, sistem de informare permanent al 
fermierilor, etc.); 

- diseminarea şi promovarea adoptării Codului de Bune Practici Agricole pentru a 
îmbunătăţi nivelul de conformare cu Directiva Nitraţi; 

- cursuri de instruire pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Guvernului 
Românie (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul 
Sănătăţii, autorităţile publice) pentru monitorizarea conformităţii cu Directiva Nitraţi; 

- servicii de consultanţă pentru monitorizarea calităţii apei din fântânile publice şi 
private. 
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C. Aspecte privind cadrul de implementare şi stadiul de realizare a măsurilor în 
domeniul fitosanitar şi a cerinţelor Directivei 2009/128/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în 
vederea utilizării durabile a pesticidelor  

 
1. Implementarea legislaţiei în domeniul fitosanitar şi a Directivei 2009/128/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de acţiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor 

Documentele legislative care reglementează controlul privind depozitarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor (PPP) pe teritoriul 
României şi obligativitatea  respectării bunelor practici în domeniu, sunt următoarele: 

- Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului;  

- OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării 
durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013 (act 
normativ care transpune în dreptul intern Directiva 2009/128/CE); 

- OUG nr. 195/2005privind protecţia mediului; 
- OG nr. 4/1995privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz 

fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi 
silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- OG nr. 41/2007pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum 
şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, 
aprobată modificări şi completări prin Legea nr. 29/2009, cu modificările ulterioare; 

- HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a 
plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- HG nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare; 

- HG nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea 
riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor;  

- Ordin nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de 
mediu; 

- Ordin comun MADR/MMSC/MS nr. 566/1445//725/2014 privind aprobarea listei cu 
produsele de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare 
aeriană; 

- Ordin nr. 119/2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătatea publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei 

- Ordin MADR nr. 1463/2014 privind desemnarea organismului care efectuează 
inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi 
responsabilităţile acestuia. 

- Ordin nr. 352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în 
cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

Legislaţia specifică domeniului utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor  
este disponibilă pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(MADR), secţiunea FITOSANITAR, respectiv: http://www.madr.ro/utilizarea-durabila-a-
pesticidelor.html 
 
2. Activităţi privind monitorizarea implementării Planului naţional de acţiune privind 

diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor (PNA), 
cu referire la sistemul de control: 

http://www.madr.ro/utilizarea-durabila-a-pesticidelor.html
http://www.madr.ro/utilizarea-durabila-a-pesticidelor.html
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- Inspecţii la comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor; 
- Verificarea calităţii produselor de protecţie a plantelor; 
- Controlul reziduurilor de pesticide. 
- În anul 2014 s-au realizat 10.771 inspecţii, respectiv: 
- la angrosişti, importatori, distribuitori şi comercianţi privind comercializarea 

produselor de protecţie a plantelor; 
- la operatorii economici autorizaţi pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor  
- la producători agricoli utilizatori de produse pentru protecţia plantelor pentru 

efectuarea tratamentelor fitosanitare. 
Numărul de inspecţii este stabilit la nivelul fiecărui oficiu fitosanitar judeţean ţinând 

seama de: 
- numărul operatorilor economici înregistraţi/autorizaţi pentru efectuarea activităţilor 

de comercializare şi /sau utilizare;  
- numărul de utilizatori existenţi la nivelul judeţului; 
- rezultatele inspecţiilor efectuate în anii anteriori. 

Au fost elaborate şi implementate programele anuale de monitorizare a calităţii 
produselor de protecţie a plantelor, respectiv de monitorizare a reziduurilor de pesticide 
din fructe, legume şi cereale şi procedurile generale privind controlul produselor de 
protecţie a plantelor la comercializare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor 
aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
3. Autorităţile responsabile pentru implementarea legislaţiei în domeniul fitosanitar 

Autoritatea Naţională Fitosanitară, structură de specialitate, aflată în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, este responsabilă de elaborarea şi 
implementarea strategiei, a politicilor şi a legislaţiei în domeniul fitosanitar (protecţia 
plantelor, carantină fitosanitară şi produse de protecţie a plantelor). Autoritatea este 
înfiinţată în temeiul art. 5 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia, prin HG nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Fitosanitare. 

Autoritatea are în subordine oficiile fitosanitare judeţene, reţeaua de laboratoare de 
referinţă şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală. 
 
4. Aspecte privind realizarea consultanţei în contextul legislaţiei în domeniul 

fitosanitar  
În domeniul fitosanitar, serviciile de consiliere şi consultanţă sunt asigurate, în 

principal, de oficiile fitosanitare judeţene, precum şi de reţeaua de consultanţă agricolă 
reprezentată de Camerele agricole judeţene şi de centrele locale de consultanţă.  

Camerele agricole judeţene, organizate în baza Legii nr. 329/2009, se află în 
subordinea Consiliilor judeţene şi în coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor HG nr. 1609/2009 privind înfiinţarea 
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă 
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 

Tematici cu privire la implementarea OUG nr. 34/2012 au fost incluse în cadrul 
Programului naţional de informare, consultanţă, extensie şi formare profesională în 
agricultură, aprobat de Consiliile judeţene, cu avizul MADR şi implementat de Camerele 
agricole judeţene.  

Informaţii suplimentare cu privire la sistemul de consultanţă agricolă se pot accesa la 
următoarea adresă URL: 

http://www.madr.ro/consultanta-extensie-si-formare-profesionala.html 
Componenta cu privire la consultanţa agricolă este abordată la nivelul  măsurii 4) 

din cadrul obiectivului specific 1 /  Obiectivul general B din Planul naţional de acţiune 
(PNA), reprezentând o prioritate pentru consolidarea sistemului fitosanitar din ţara noastră. 

http://www.madr.ro/consultanta-extensie-si-formare-profesionala.html


274 

 

5. Alte informaţii relevante privind implementarea Directivei 2009/128/CE 
Reprezentanţi ai autorităţilor competente responsabile pentru implementarea 

sistemului de instruire şi certificare în domeniul utilizării durabile a PPP, care va fi 
dezvoltat în conformitate cu art. 5 din OUG nr. 34/2012, participă în perioada 2015 – 2016 
la programul “O instruire mai bună pentru o hrană mai sigură” - BTSF, domeniul Produse 
de Protecţie a Plantelor, organizat de Comisia Europeană. 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu - Siseşti”, prin Institutul 
de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor (ICDPP) a participat la derularea de 
proiecte de cercetare-dezvoltare cu relevanţă pentru implementarea Directivei 
2009/128/CE. 
 
6. Alte aspecte relevante domeniului utilizării produselor de protecţie a plantelor 

- Autoritatea Naţională Fitosanitară a încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) un protocol de colaborare pentru  implementarea cerinţei legale 
în materie de gestionare referitoare la ,,Introducerea pe piaţă a produselor de 
protecţie a plantelor” (SMR 10) şi a cerinţelor minime privind protecţia plantelor 
aplicabile măsurilor de dezvoltare rurală. 

- În luna iunie 2015. s-a desfăşurat o sesiune de instruire a experţilor din cadrul 
centrelor judeţene ale APIA privind implementarea SMR 10 potrivit Ordinului nr. 
352/2015, şi a cerinţelor specifice pentru implementarea Măsurii 10 – Plăţi de agro-
mediu, din cadrul PNDR 2014 - 2020. Au fost instruiţi 330 de inspectori din cadrul 
APIA central şi Centrele Judeţene. 

- Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea (versiunea 2015) este disponibil pe 
pagina de internet a APIA  

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2015 
 

7. Stadiul general al implementării Planului naţional de acţiune privind diminuarea 
riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor 
 
 stadiul dezvoltării/consolidării sistemului de control la nivelul reţelei naţionale 

fitosanitare în vederea verificării respectării prevederilor legale şi a 
implementării obiectivelor din PNA 

Procesul de reorganizare a sectorului fitosanitar care a demarat prin înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale Fitosanitare a creat premisele pentru consolidarea sistemului de 
inspecţie şi control la nivel central şi teritorial.  

La nivelul Direcţiei Fitosanitare din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare s-a creat 
Biroul Controlul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor, structura 
care este responsabilă pentru efectuarea, monitorizarea şi raportarea inspecţiilor realizate 
în domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 

La nivel teritorial, inspectorii fitosanitari asigură implementarea legislaţiei naţionale 
specifice privind autorizarea, importul, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie 
a plantelor, respectiv controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale. 

Inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene beneficiază de instruiri 
periodice privind actualizarea şi punerea în aplicare a legislaţiei naţionale şi europene în 
domeniu.  

Periodic, se realizează evaluări de specialitate cu privire la modalitatea de gestionare 
a problematicilor specifice domeniului fitosanitar, precum şi la implementarea legislaţiei în 
vigoare la nivelul oficiilor fitosanitare judeţene.  

 
 stadiul implementării Măsurii 1 (Obiectiv specific 3 / Obiectiv general B) din 

PNA privind promovarea bunelor practici cu privire la evitarea poluării din 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2015
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surse punctiforme şi din surse difuze prin intermediul proiectelor TOPPS / 
BRIDGE / PROWADIS / EOS 

AIPROM a continuat implementarea proiectului TOPPS (instruirea operatorilor pentru 
prevenirea poluării din surse punctuale) prin organizarea de seminari specializate pentru 
studenţi şi producători agricoli, în parteneriat cu USAMV şi Camerele Agricole Judeţene. 
Au fost elaborate materiale de instruire specifice proiectului TOPPS, cum ar fi: Ghidul de 
bune practici şi broşura TOPPS. 

 
 stadiul implementării Măsurii 2 (Obiectiv specific 3 / Obiectiv general B) din 

PNA privind promovarea tehnologiei de reducere a efectului de deviere a 
produselor pulverizate, în special a duzelor care reduc devierea ca măsură, 
atât de reducere a riscului de contaminare pentru apă, cât şi pentru operator 
şi conservarea biodiversităţii 

AIPROM realizează prezentări practice la nivelul fermelor demonstrative cu privire la 
utilizarea echipamentelor de protecţie individuală, promovarea şi utilizarea echipamentelor 
de aplicare a PPP folosind duze care reduc efectul de deviere a produselor pulverizate, 
respectiv tehnicile performante de aplicare, precum şi la calibrarea echipamentelor de 
aplicare.  

De asemenea, membrii AIPROM organizează periodic sesiuni de informare a 
fermierilor pe tema tehnicilor de aplicare a PPP, cu accent pe utilizarea duzelor anti-drift, 
utilizarea echipamentelor de protecţie, respectarea zonelor-tampon, implementarea 
măsurilor specifice cu privire la evitarea contaminării apelor de suprafaţă, a apelor 
subterane şi a solului folosind documentaţia de specialitate utilizată în cadrul proiectului 
TOPPS. 

Au fost realizate demonstraţii practice cu privire la utilizarea dispozitivelor de tip 
deflector pe semănătorile pneumatice utilizate la semănatul culturilor agricole în scopul 
reducerii emisiei de praf şi a impactului negativ asupra mediului şi a insectelor 
polenizatoare, în special a albinelor. MADR va promova un proiect de hotărâre a 
Guvernului privind utilizarea acestor tipuri de dispozitive. 

Precizăm că subiectul privind reducerea efectului de deviere a produselor pulverizate 
va fi inclus în cadrul tematicii de instruire iniţială, curs care se va desfăşura în contextul 
dezvoltării şi implementării sistemului de instruire şi certificare în domeniul utilizării 
durabile a produselor de protecţie a plantelor, în conformitate cu prevederile art. 5 din 
OUG nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2015 

 
 stadiul implementării Măsurii 3 (Obiectiv specific 3 / Obiectiv general B) din 

PNA privind promovarea zonelor de protecţie multifuncţionale, în special 
pentru suprafeţele agricole aflate în pantă şi în vecinătatea apelor de 
suprafaţă 

Membrii AIPROM implementează programul internaţional în domeniul biodiversităţii 
”Operation Pollinator”, având ca scop principal promovarea şi definirea de zone tampon cu 
flori care pot asigura sursa de nutriţie şi habitat pentru insectele polenizatoare în fermele 
cu agricultură intensivă. Se intenţionează implementarea acestui proiect la nivelul 
sectorului agricol din România, prin înfiinţarea de loturi demonstrative şi prezentarea 
rezultatelor obţinute în cadrul târgurilor şi expoziţiilor naţionale. 

 
 stadiul implementării Măsurii 9 (Obiectiv specific 3 / Obiectiv general B) din 

PNA privind programele de informare şi conştientizare. 
Ministerul Sănătăţii derulează Programul naţional de monitorizare a factorilor 

determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. Au fost realizate următoarele activităţi: 
- monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice. Ministerul 

Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) elaborează raportul 
anual al intoxicaţiilor acute neprofesionale. 
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- evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuşi la PPP. Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, prin Direcţiile de Sănătate Publică judeţene a 
transmis chestionare specifice operatorilor care utilizează pesticide. Rezultatele 
chestionarelor au fost prezentate în cadrul proiectului „Intoxicaţia cu pesticide în 
România”. 

Tematica pentru instruirea suplimentară din cadrul sistemului de instruire şi certificare 
conţine referinţe la promovarea, gestionarea şi controlul privind respectarea cerinţelor 
referitoare la stabilirea zonelor de protecţie (multifuncţională). 

Autoritatea Naţională Fitosanitară a încheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Albine 
protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015 privind implementarea legislaţiei specifice, 
în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a 
plantelor.  

Protocolul de colaborare are drept scop efectuarea, în comun, de activităţi specifice, 
potrivit legislaţiei în vigoare, în principal a Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei, al 
ministrului transporturilor şi a ministrului mediului nr. 45/1786/68/1991 şi 1992, în vederea 
prevenirii intoxicaţiilor la albine cu produse de protecţie a plantelor, în cazul efectuării 
tratamentelor fitosanitare, precum şi realizarea cu operativitate a schimbului de informaţii. 

 
 stadiul dezvoltării Sistemului de instruire şi consultanţă care să corespundă 

noilor cerinţe ale Directivei-cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor, 
respectiv ale OUG nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013 
În temeiul art. 4 din OUG nr. 34/2012, Autoritatea Naţională Fitosanitară, împreună 

cu Direcţia Generală Industrie Alimentară, reprezentată de Compartimentul Consultanţă, 
Extensie şi Formare Profesională a elaborat un proiect de Ordin MADR/MMAP/MS cu 
privire la instituirea sistemului de instruire şi certificare în domeniul utilizării durabile a 
produselor de protecţie a plantelor. 

Sistemul de instruire are ca scop dobândirea sau perfecţionarea cunoştinţelor, 
precum şi dezvoltarea de noi competenţe în domeniul fitosanitar în vederea utilizării 
optime a PPP şi a reducerii riscurilor asociate utilizării acestor produse asupra sănătăţii 
umane şi a mediului. 

Beneficiarii principali ai sistemului de instruire sunt utilizatorii profesionişti, 
distribuitorii şi consilierii/consultanţii. 

Conform proiectului de ordin, sistemul de instruire va fi constituit din instruire iniţială, 
instruire suplimentară şi instruire  pentru reînnoirea certificatului de competenţă 
profesională. 

La instruirea iniţială se au în vedere următoarele tematici specifice: 
- abordări bazate pe risc, care ţin seama de variabilele locale pentru bazinele 

hidrografice, cum ar fi: clima, tipurile de sol şi de culturi, precum şi gradul de 
denivelare al terenurilor; 

- măsuri de urgenţă pentru protejarea sănătăţii, a mediului şi a resurselor de apă 
în caz de deversare accidentală, contaminare şi condiţii meteorologice extreme 

- aspecte privind interdicţiile din zonele protejate stabilite potrivit prevederilor art. 
26,  art. 5 alin. (1), (2) şi (5), art. 51 alin. (1) şi (5), art. 17 lit. a2), precum şi art. 40 
alin. (2) şi (3) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, care au transpus în legislaţia naţională art. 6 şi 7 din Directiva 
2000/60/CE 

La instruire preliminară se au în vedere: 
- bunele practici în cazul reducerii riscurilor pentru mediu, respectiv asigurarea 

protecţiei apelor împotriva poluării datorate utilizării necontrolate a PPP, ex. 
proiectul TOPPS / BRIDGE / PROWADIS / EOS etc. 

- promovarea, gestionarea şi controlul privind respectarea cerinţelor referitoare la 
stabilirea zonelor de protecţie (multifuncţionale) 

- tehnici avansate de aplicare a PPP. 
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- Sistemul de instruire se va implementa prin intermediul Camerelor agricole 
judeţene, aflate în subordinea Consiliilor Judeţene şi în coordonarea tehnico-
metodologică a MADR, luând în considerare şi prevederile HG nr. 1609/2009.  

Proiectul de ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului 
mediului, pădurilor şi al ministrului sănătăţii privind instituirea sistemelor de instruire şi 
certificare în domeniul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor se află în faza 
de analiză interinstituţională. 
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Anexa 9.5 
 

Proiecte privind implementarea Directivei Habitate 92/43/CEE  
și Directivei Păsări 79/409/CEE 

 
Managementul eficient și restaurarea siturilor din rețeaua Natura 2000 necesită 

investiții semnificative. Necesarul de finanțare pentru Natura 2000 se referă la o gamă 
largă de măsuri pentru managementul eficient al siturilor.  

 
În programul LIFE+ sunt3proiectecare se axează în principal pe conservarea 

habitatelor şi a speciilor protejate. Printre beneficiari se numără autorităţi naţionale, 
regionale şi locale (Agenţii de Protecţie a Mediului), ONG-uri.  

 
În Programul Operațional Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii au fost aprobate 26 de proiecte care 
vizează în principal elaborarea planurilor de management sau a măsurilor de management 
pentru speciile și habitatele protejate, informare și conștientizare, refacerea habitatelor 
degradate.  

 
În Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, sub obiectivul 7, Axa 

prioritara 4 (AP 4) Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Strategic 
4.1 (OS 4.1.) Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor degradate, vor fi promovate proiecte constând în implementarea măsurilor 
de conservare a biodiversității, conform Planului de Management al Rezervației Biosferei 
Delta Dunării și a altor arii naturale protejate din Anexa 6 a Ghidului solicitantului al OS 
4.1.Conform Anexei 6, pentru Administrația Bazinală de Apă Jiu au fost identificate2 
planuri de management aprobate care se vor finanța în cadrul Axei 4 – POIM 2014 – 
2020. 

 
Acestor principale surse de finanţare se adaugă şi cele accesate de custozii si 

administratorii de arii naturale protejate din diferite fonduri disponibile la nivel naţional şi 
internaţional.  
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PROIECTELE FINANŢATE ÎN CADRUL AXEI 4 - POS MEDIU2007-2015 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar 
Administrator/ Custode arie 

naturală protejată 

Valoarea 
totală proiect 

(Euro) 

1. 
Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare. 
Conservarea biodiversităţii în perspectiva 
dezvoltării durabile 

Asociaţia Pro-Mehedinţi 
Societatea Ornitologică Română-
SOR și Asociaţia WWF Programul 
Dunăre Carpaţi 

267051 

2. 
Măsuri de îmbunătăţire a managementului siturilor 
NATURA 2000 în Parcul Natural Porţile de Fier 

Administraţia Parcului Natural 
Porţile de Fier 

R.N.P.-ROMSILVA, Administraţia 
Parcului Natural Porţile de Fier 

27957 

3. 
Măsuri de îmbunătăţire a managementului 
şi conştientizare publică în Parcul Naţional 
Defileul Jiului 

 

Administraţia Parcului Naţional 
Defileul Jiului 

R.N.P.-ROMSILVA, Administraţia 
Parcului Naţional Defileul Jiului 

197458 

4. 
Cunoaşterea şi menţinerea biodiversităţii în 
Sit Natura 2000 Pădurea Stârmina 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Mehedinţi 

Societatea Ornitologică Română-
SOR și Asociaţia WWF Programul 
Dunăre Carpaţi 

18170 

5. 
Conservarea biodiversităţii în aria natural 
protejată Confluenţă Jiu - Dunăre 

 

Asociaţia pentru o Românie 
Deschisă 

Consiliul Judeţean Dolj 100453 

6. 
Menţinerea biodiversităţii în Rezervaţia Lunca 
Vânjului 

Asociaţia Pro Natura Drobeta 
- 
 

21208 

7. 
Management European al ROSCI0129 
NordulGorjului de Vest 

 

Asociaţia “Camera de Comerţ şi 
Industrie România-Japonia" 

- 
 

1209144 

8. 
Elaborarea planului de management în aria 
naturală protejată Balta Cilieni-Băileşti 

Asociaţia de Dezvoltare 
Economico-Culturală şi 
Profesională din Regiunea Oltenia 

Primăria și Consiliul Local al 
Municipiului Băileşti 

65826 

9. 
Managementul şi protecţia biodiversităţii în ariile 
natural protejate Valea Rea - Radovan şi Râurile 
Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele 

Asociaţia DOMINOU 
 

- 
 

140805 

10. 

Elaborarea planurilor de monitoring pentru speciile 
Natura 2000, dezvoltarea infrastucturii de vizitare 
şi a capacităţii instituţionale a Administraţiei 
Parcului Naţional Defileul Jiului 

R.N.P.- Romsilva, Administraţia 
Parcului Naţional Defileul Jiului RA 

- 
 

375628 

11. 
Managementul integrat al ariei naturale protejate 
de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul 
Gorjului de Est 

SC Butterfly Effect SRL S.C. Butterfly Effect S.R.L. 475979 

12. Plan de management şi răspândirea informaţiilor Asociaţia Mereu Pentru Europa RNP-ROMSILVA- 613705 



280 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar 
Administrator/ Custode arie 

naturală protejată 

Valoarea 
totală proiect 

(Euro) 

despre aria Ciuperceni - Desa DirecţiaSilvicăDolj 

13. 
Managementul resurselor biologice şi geologice la 
nivel European şi conştientizare public în Geoparcul 
Platoul Mehedinţi 

Consiliul Judeţean Mehedinţi 
- 
 

253109 

14. 
Managementul integrat al ArieiNaturale Protejate 
de importanţă comunitară ROSPA0074 Maglavit 

SC Butterfly Effect SRL S.C. Butterfly Effect S.R.L. 81881 

15. 
R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural 
Porţile de Fier R.A. garant al unui sistem adecvat 
de management al biodiversităţii 

R.N.P. Romsilva – Administraţia 
Parcului Natural Porţile de Fier 
R.A. 

R.N.P.-
ROMSILVA,AdministraţiaParcului 
Natural Porţile de Fier 

654770 

16. 
Elaborarea Planului de Management al sitului 
Natura 2000 Blahniţa-Mehedinţi 

SocietateaOrnitologică Română 
Societatea Ornitologică Română-
SOR șiAsociaţia WWF Programul 
Dunăre Carpaţi 

225529 

17. 
Managementul conservării biodiversităţii în Parcul 
Naţional Domogled–Valea Cernei ca sit Natura 
2000 

Administraţia Parcului Naţional 
Domogled–Valea Cernei 

Consiliul Judeţean Mehedinţi, 
Administrația Geoparcului Platoul 
Mehedinți 

801579 

18. 

Monitorizarea speciilor Natura 2000 – carnivore 
mari, respectiv realizarea unui centru de vizitare al 
ariei naturale protejate ROSCI 0129 Nordul Gorjului 
de Vest 

Asociaţia „Camera de Comerţ şi 
Industrie România-Japonia” 

- 
 

393572 

19. 
Managementul şi protecţia biodiversităţii în aria 
natural protejată de importanţă comunitară 
ROSCI0202 SilvostepaOlteniei 

Grupul pentru Promovarea 
Tineretului Oltenia 

APM Dolj 209150 

20. 
Elaborarea planului de management integrat pentru 
Parcul Natural „Grădiștea Muncelului-Cioclovina" 

Asociaţia Ecologistă Cindrelul 
R.N.P.-ROMSILVA, Administraţia 
Parcului Natural Grădiştea-
Muncelului Cioclovina 

546591 

21. 
Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-
Bengești și Râul Gilort 

APM Gorj 
APM Gorj și Asociaţia Culturală 
Sebastian 

72715 

22. 
Managementul conservativ integrat al ROSCI0188 
Parâng 

Fundaţia Guard Forest Fundaţia Guard Forest 180904 

23. 
Plan de management integrat, informare şi 
constientizare pentru ariile ROSCI0045, 
ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ŞI 2391 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 1257121 
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Nr. 
crt. 

Titlu proiect Beneficiar 
Administrator/ Custode arie 

naturală protejată 

Valoarea 
totală proiect 

(Euro) 

24. 
Managementul eficient al capitalului natural din situl 
Natura 2000 “Râul Motru “ 

Agenţia Regională de Protecţia 
Mediului MEHEDINŢI 

- 
 

68436 

25. 
NATURA 2000 SitulVânju Mare, oameni şi natura 
împreună 

PRO NATURA DROBETA 
 

- 
 

82906 

26. 
Managementul şi protecţia biodiversităţii în aria 
naturală protejată de importanţă comunitară 
Dunărea la Gârla Mare - Maglavit 

Asociaţia Pentru o Românie 
Deschisă 

- 
 

201675 

Valoare totală proiecte aprobate ABAJiu 8.543.322Euro 

 
 

PROIECTELE FINANŢATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI LIFE+ 

Titlulproiectului Perioada Valoare 
Totală 
(euro) 

Contribuția 
UE (euro) 

Numărul 
proiectului 

Habitate Specii Arii naturale 
protejate 

LIFE+ReHabHu - 
Recovery the natural 
habitats of community 
interest from Hunedoara 
County 

2014-
2019 

740213 370106 
 

LIFE13 
NAT/RO/000990 

9150 - Medio-European 
limestone beech forests of 
the Cephalanthero-Fagion 
9180 - "Tilio-Acerion forests 
of slopes, screes and 
ravines" 
91Y0 - Dacian oak & 
hornbeam forests  

None or 
non 

applicable / 

SCI ROSCI0087 
Grădiştea 
Muncelului- Ciclovina 
 
SPA ROSPA0045 
Grădiştea 
Muncelului- 
Cioclovina 

LIFE Connect 
Carpathians - Enhancing 
landscape connectivity for 
brown bear and wolf 
through a regional 
network of 

2013-
2019 

326481
1 

2448608 LIFE12 
NAT/UK/001068 

 Canis 
lupus, 
Ursus 
arctos    

SCI ROSCI0217 
Retezat 

NORTHWESTGORJ - 
Conservative 
management for 4070 
and 9260 habitats of 

2012-
2017 
 

1987742 
 

993871 
 

LIFE11 
NAT/RO/00082
5 

9260 - Castanea sativa 
woods 
4070 - Bushes with 
Pinusmugo and 

None or 
non 
applicable 
/  

SCI ROSCI0129 
Nordul Gorjului de 
Vest 
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Titlulproiectului Perioada Valoare 
Totală 
(euro) 

Contribuția 
UE (euro) 

Numărul 
proiectului 

Habitate Specii Arii naturale 
protejate 

ROSCI0129 North of 
Western Gorj 

Rhododendron hirsutum 
(Mugo-
Rhododendretumhirsuti) 

 

Valoare totală proiecte derulate este de 5992766 euro din care contribuția UE este de 3812585euro. 

 
 

PLANURILE DE MANAGEMENT ALE ARIILOR NATURALE PROTEJATE APROBATE  
CARE SE VOR FINANȚA ÎN CADRUL AXEI 4 – POIM 2014-2020 

Nr. 
crt
. 

Titlu Plan de Management arie naturală protejată 
Administrator/ 

Custode arie naturală 
protejată 

Act de aprobare Plan de Management 
al ariei naturale protejate 

1 

Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina peste care se 
suprapune parţial situl Natura 2000  ROSCI0087 Grădiștea 
Muncelului - Cioclovina şi ROSPA 0045 Grădiștea Muncelului – 
Cioclovina şi un numar de 6 rezervaţii naturale şi monumente 
ale naturii.** 

RNP – ROMSILVA – 
Administraţia Parcului  

Natural Grădiștea 
Muncelului – 
Cioclovina 

Hotărârea Guvernului nr. 1049/2013 
pentru aprobarea planului de 

management al Parcului Natural 
Grădiștea Muncelului (Monitorul Oficial 

al Romaniei nr. 144/2014) 

2 

Parcul Natural Porţile de Fier peste care se suprapune parţial 
sau integral următoarele categorii de arii naturale 
protejate:ROSCI0256 Turbăria Ruginosu – Zagor, ROSCI0206 
Porțile de Fier, ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş_Porţile de 
Fier ROSPA 0080 Munţii Almajului – Locveişi un numar de 18 
rezervaţii naturale declarate cf. Legii nr. 5/2000. ** 

RNP – ROMSILVA – 
Administraţia Parcului 
Natural Porţile de Fier. 

Hotărârea  Guvernului nr. 1048/2013 
pentruaprobarea planului de 

management al Parcului Natural Porţile 
de Fier (MonitorulOficial al României nr. 

119/2014) 

 
Notă 
Sursa informațiilor: Anexa 6 a Ghidului solicitantului Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 
monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific  4.1. - Creșterea gradului de protecție şi 
conservare  a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate (elaborare și implementare 
planuri de management) 
 
** Plan de management care include măsuri planificate pentru conservarea habitatelor și păsărilor care au legătură cu corpurile de apă 

care nu și-au atins obiectivele de mediu conform cerințelor Directivei Cadru Apă. 
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Anexa 9.6 

 
Folosinţe de apă care intră sub incidenţa Directivei IED 

(din punct de vedere al gospodăririi apelor) din bazinul hidrografic Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi adresa societăţii 
comerciale (agent economic) 

Reglementarea 
folosinței din punct 

de vedere al 
gospodăririi apelor 

Activitatea 
principală 

conform Legii 
278/2013 Anexa 

1 

Directivele sub 
care intră (IED, 

LCP, COV, 
SEVESO III, 
DEŞEURI) 

Data la care trebuie să 
se conformeze 

(tranziţie) 

1 COMPLEXUL ENERGETIC 
HUNEDOARA - SE PAROSENI 

Autorizată 1.1 IED, SEVESO III 31.12.2010 

2 ARTEGO SA TG JIU Autorizată 4.1 IED, SEVESO III 30.10.2007 

3 CE OLTENIA - S.E ROVINARI Autorizată 1.1 IED, SEVESO III 31.12.2011 

4 CE OLTENIA - S.E TURCENI Autorizată 1.1 IED, SEVESO III 31.12.2010 

5 Compania Naţională ROMARM - 
UZINA MECANICA SADU I 

Autorizată 4.6 IED, SEVESO III 30.10.2007 

6 POLARIS MEDIU SRL Autorizată 5.4 IED 01.04.2011 

7 MACOFIL SA – sediu Tg.Jiu Autorizată 3.5 IED 31.12.2012 

8 SIMCOR VAR SA ORADEA Autorizată 3.1 IED 30.10.2007 

9 R.A.A.N. SUC. ROMAG - PROD Autorizată 4.1 IED, SEVESO III 30.10.2007 

10 OMV PETROM SA - Pct. de lucru 
DOLJCHIM CRAIOVA 

Autorizată 5.4 IED, SEVESO III 31.12.2011 

11 BRANTNER SERVICII 
ECOLOGICE S.A.- Pct. de lucru 

Dr. Tr. Severin 

Autorizată 5.4 IED 14.12.2010 

12 R.A.A.N. SUC. ROMAG - TERMO Autorizată 1.1 IED, SEVESO III 31.12.2010 

13 COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A - SE IŞALNIŢA 

Autorizată 1.1 IED 31.12.2012 

14 COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A - SE CRAIOVA II 

Autorizată 1.1 IED, SEVESO III 31.12.2010 

15 S.C. ECO SUD S.R.L.    Autorizată 5.4 IED 10.11.2010 



284 

Anexa 9.7 
 

Inventarul în anul 2012 a amplasamentelor care se încadrează sub incidenta Directiva 2012/18/UE  
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase (Seveso III),  

din bazinul hidrografic Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Judeţ 
Cod 

amplasament 
Denumire amplasament Localitatea 

Domeniu de 
activitate 

Statut 
SEVESO  

(RM – risc 
major; 

rm – risc 
minor) 

Conformă 
2015 

Da/Nu 

Conformă 
2018 

Da/Nu 

1 Dolj RO/DJ/003 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - 
Sucursala de Înmagazinare 

Subterană a Gazelor Naturale Ploieşti 
- Depozitul pentru Înmagazinarea 

Subterană a Gazelor Naturale 
Gherceşti 

com. Gherceşti 
 

Depozitări (depozit 
subteran de 

înmagazinare a 
gazelor naturale) 

RM Da Da 

2 Dolj RO/DJ/005 S.C. DUMAGAS LPG S.R.L. 

com. Podari (sat 
Balta Verde - 

Branişte) 
Str. Calafatului, 

nr.117 

Depozitare şi activităţi 
de ambalare (staţie 

pentru depozitarea şi 
îmbutelierea GPL) 

RM Da Da 

3 Dolj RO/DJ/006 
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC 

CRAIOVAS.A. -  
Sucursala Electrocentrale Craiova II 

mun. Craiova (str. 
Bariera Vâlcii, 

nr.195) 

Producerea şi 
furnizarea de energie 

electrică şi termică 
RM Da Da 

4 Dolj RO/DJ/007 
SC ROMOIL  SA 

Punct de lucru Craiova (fost S.C. 
ROMPETROL DOWNSTREAM S.A) 

com. Almăj 
DE 70 (DN 6) km 

241 

Depozitare produse 
petroliere şi distribuţie 

carburanţi pentru 
autovehicule 

RM Da Da 

5 Dolj RO/DJ/008 
OMV PETROM SA Punct de lucru 

Depozit Işalniţa 

Işalniţa nr. 105 
Str. Mihai 

Eminescu nr. 105 

Depozitări produse 
petroliere; CAEN 

5151, 6312; 
RM Da Da 

6 Gorj RO/GJ/001 
SC.CONPET SA Ploieşti, sector 

Bărbăteşti 
Com. Bărbăteşti 
Loc. Bărbăteşti 

Depozitare şi transport 
produse petroliere 

RM Da Da 

7 Gorj RO/GJ/002 SC Complexul Energetic Rovinari SA Oraş Rovinari, Producerea de energie RM Da Da 
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Nr. 
crt. 

Judeţ 
Cod 

amplasament 
Denumire amplasament Localitatea 

Domeniu de 
activitate 

Statut 
SEVESO  

(RM – risc 
major; 

rm – risc 
minor) 

Conformă 
2015 

Da/Nu 

Conformă 
2018 

Da/Nu 

Str. 
Energeticianului, 

Nr.25 

electrică şi termică 

8 Gorj RO/GJ/003 SC Complexul Energetic Turceni SA 
Oraş: Turceni, str. 

Uzinei nr.1 
Producerea de energie 

electrică şi termică 
RM Da Da 

9 Gorj RO/GJ/004 SC ARTEGO SA     Târgu-Jiu 
Oraş Târgu-Jiu, 
Str. Ciocârlău 

Nr. 38 

Produce şi 
comercializează 

articole din cauciuc 
RM Da Da 

10 Gorj 
RO/GJ/005 

 

PETROFAC 
SOLUTIONS&FACILITIES SUPORT 

SRL 

Oraş Ţicleni, Str. 
Calea Dorobanţi 

Nr. 4, 294 

Extracţie ţiţei şi gaze 
Prelucrare gaze 

RM Da Da 

11 Gorj 
RO/GJ/006 

 

OMV Petrom SA (FOST SC PETROM 
SA)Grup de zăcăminte Ţicleni 
Instalaţia de deetanizare GPL 

Turburea 

Turburea, 
str. Gării, nr. 1 

Prelucrarea produselor 
petroliere 

RM Da Da 

12 Gorj RO/GJ/007 
Compania Naţională ROMARM  filiala 

SC Uzina Mecanică SADU SA 

Bumbeşti-Jiu, 
Str. Parângului 

Nr. 59 

Fabricare muniţie şi 
armament de 

infanterie 
RM Da Da 

13 Gorj 
RO/GJ/008 

 
SC RELGAS SA Târgu-Jiu 

 
Târgu-Jiu 

Str. 9 mai Nr. 126 

Depozitare produse 
petroliere, îmbuteliere 
şi comerţ cu ridicata a 
combustibililor solizi, 

lichizi şi gazoşi 

RM Da Da 

14 Mehedinţi RO/MH/001 RAAN – Sucursala ROMAG PROD 

Drobeta Turnu 
Severin, 

Str. Calea Tg. 
Jiului, nr. km 7 

Industrie-instalaţii 
pentru sinteza 

produselor chimice, 
respectiv obţinerea 

apei grele. 

RM Da Da 

15 Mehedinţi RO/MH/002 
RAAN – Sucursala ROMAG TERMO 

 
Drobeta Turnu 

Severin, 
Producerea şi 

furnizarea energiei 
RM Da Da 



286 

Nr. 
crt. 

Judeţ 
Cod 

amplasament 
Denumire amplasament Localitatea 

Domeniu de 
activitate 

Statut 
SEVESO  

(RM – risc 
major; 

rm – risc 
minor) 

Conformă 
2015 

Da/Nu 

Conformă 
2018 

Da/Nu 

Str. Calea Tg. 
Jiului, 

nr. km 5 

electrice; producerea, 
transportul, distribuţia 
şi furnizarea energiei 

termice 

16 Mehedinţi RO/MH/003 ROMWELLE PM SA 
Drobeta Turnu 

Severin 
B-dul N. Iorga 

Fabricarea hârtiei, 
cartonului ondulat şi 

ambalajelor din carton 
ondulat 

RM Da Da 

17 Mehedinţi RO/MH/004 
S.C. Fontegas Roccadaspide Italia 

S.R.L. Depozit Şimian 
Comuna Şimian 

 

Îmbuteliere GPL (butan) 
şi comercializare 

încărcături aragaz; 
distribuţie şi 

comercializare GPL 
(propan comercial) 

RM Da Da 

18 Mehedinţi RO/MH/006 
SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL. 

(fost S.C. Meva S.A.  ) 

Drobeta Turnu 
Severin 

B-dul. Dunării nr.3 

Construirea şi 
repararea vagoanelor 

de marfă 
RM Da Da 

19 Mehedinţi RO/MH/007 S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. 

Drobeta Turnu 
Severin 

Str. 
Constructorilor 

nr.48 

Fabricarea produselor 
obţinute din 

prelucrarea ţiţeiului. 
Depozitare, transport, 

îmbuteliere GPL şi 
comercializare 

încărcături aragaz. 

RM Da Da 

20 Mehedinţi RO/MH/008 
S.C. UNICOM HOLDING S.A. 

BUCUREŞTI 

Drobeta Turnu 
Severin 

Str. Calea 
Timişoarei nr.22A 

Depozitare şi 
tranzitare produse 

petroliere (motorină) 
pe cale fluvială, cf şi 

auto 

RM Da Da 

21 Mehedinţi RO/MH/009 S.C. SECOM S.A. Drobeta Turnu Captare, tratare şi RM Da Da 
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Nr. 
crt. 

Judeţ 
Cod 

amplasament 
Denumire amplasament Localitatea 

Domeniu de 
activitate 

Statut 
SEVESO  

(RM – risc 
major; 

rm – risc 
minor) 

Conformă 
2015 

Da/Nu 

Conformă 
2018 

Da/Nu 

 Severin 
B-dul. Carol I 

nr.53 

distribuţie apă potabilă 
 

22 
Hunedoara 

 
RO/HD/003 

 
E. M. LONEA 

 

Petrila 
Str. Voievodului 

Nr. 1 

Depozitare 
EXPLOZIVI minieri. 
Depozitări - instalaţii 

de depozitare a 
produselor petroliere, 

petrochimice şi 
chimice 

RM Da Da 

23 Hunedoara RO/HD/004 
E. M.  PETRILA 

 

Petrila 
Str. Minei nr.2 

 

Depozitare 
EXPLOZIVI minieri. 
Depozitări - instalaţii 

de depozitare a 
produselor petroliere, 

petrochimice şi 
chimice 

RM Da Da 

24 Hunedoara RO/HD/005 
E. M. LIVEZENI cu sediul în 

Petroşani, DEPOZIT DE CONSUM 

Aninoasa 
Str. Cătăneşti 

 

Depozitare 
EXPLOZIVI minieri. 
Depozitări - instalaţii 

de depozitare a 
produselor petroliere, 

petrochimice şi 
chimice 

RM Da Da 

25 Hunedoara RO/HD/006 E.M.VULCAN (depozit central) 
Vulcan 

Str. Crividia nr. 52 
Depozitare 

EXPLOZIVI minieri 
RM Da Da 

26 Hunedoara RO/HD/007 E.M.VULCAN (depozit de consum) 
Vulcan 

Str. Crividia nr. 52 
Depozitare 

EXPLOZIVI minieri 
RM Da Da 

27 Hunedoara RO/HD/008 E.M.Lupeni 
Lupeni 

Str. Vitoş Gavrilă nr. 
Depozitare 

EXPLOZIVI minieri 
RM Da Da 
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Nr. 
crt. 

Judeţ 
Cod 

amplasament 
Denumire amplasament Localitatea 

Domeniu de 
activitate 

Statut 
SEVESO  

(RM – risc 
major; 

rm – risc 
minor) 

Conformă 
2015 

Da/Nu 

Conformă 
2018 

Da/Nu 

1 

28 Hunedoara RO/HD/009 E.M.Uricani 
Uricani 

Str. Principală nr. 
222 

Depozitare 
EXPLOZIVI minieri 

RM Da Da 

29 Hunedoara RO/HD/015 
S.C. TERMOELECTRICA S.A. 

Paroşeni 

Paroşeni, 
Str. Paroşeni nr. 

20 

Producţia de energie 
electrică 

RM Da Da 
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Anexa 9.8   
 Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor  cauzate de activităţile industriale din bazinul hidrografic Jiu 

 

Nr. 
crt. 

Jude
ț 

Nume 
măsură 

Descrier
e 

măsură 

Tip măsură 
(11.3.a, 

11.3.b, 11.3.c, 
11.3.d, 11.3.e, 
11.3.f, 11.3.g, 
11.3.h, 11.3.i, 
11.3.j, 11.3.k, 

11.3.l ) 

Codul 
corpului 

de apă de 
suprafață 

- 
redelimita

re 

Codul 
corpului 
de apă  
subtera
nă PMB 

Data 
finalizării 
măsurii 

Substa
nțe 

prioritar
e și 

poluanți 
specific

i 

Nume 
poluanț
i pentru 

ape 
subtera

ne 

Autoritate 
competen

tă 
responsa

bilă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 

a măsurii 

Costuri planificate 
(Euro) Sursa 

de 
finanț
a re a 
măsur

ii 

Com
entar

ii 
Invest

i tii 

Operar
e/Întreți

nere 

Alte 
cost
u ri 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 HD 

Menţinere
a iazurilor 

de 
decantare 
în condiţii 

de 
siguranţă 
a mediului 

Golirea 
iazului 
nr.1 A 

B11-3c 
RORW7.1_B

4 
- 2016 - - 

SC LCC 
Compania 
Cărbunelui 
SRL Reşiţa 

SC LCC 
Compania 
Cărbunelui 

SRL 
Reşiţa 

39336
0 

0 0 AS   

2 HD 

Menţinere
a iazurilor 

de 
decantare 
în condiţii 

de 
siguranţă 
a mediului 

Golirea 
iazului 
nr.1 B 

B11-3c 
RORW7.1_B

4 
- 2016 - - 

SC LCC 
Compan

ia 
Cărbune
lui SRL 
Reşiţa 

SC LCC 
Compania 
Cărbunelui 

SRL 
Reşiţa 

37080
0 

0 0 SP   

3 HD 

Menţinere
a iazurilor 

de 
decantare 
în condiţii 

de 
siguranţă 
a mediului 

Golirea 
iazului 
nr.2 

B11-3c 
RORW7.1_B

4 
- 2017 - - 

SC LCC 
Compan

ia 
Cărbune
lui SRL 
Reşiţa 

SC LCC 
Compania 
Cărbunelui 

SRL 
Reşiţa 

38996
0 

0 0 SP   
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 Legendă                
 AS - alte surse româneşti              
 SP - surse proprii ale agentului economic              
 11.3a - măsuri de bază impuse de legistaţia naţională care implementează Directivele Europene (ex. Directiva 91/271/EC  privind 
epurarea apelor uzate urbane)    
 11.3.b - alte măsuri de baza privind recuperarea costurilor pentru serviciile de apa, cu măsuri aferente cerințelor art. 9 al DCA       
 11.3.c - alte măsuri de baza privind utilizarea eficientă și sustenabilă a apei        
 11.3.d - alte măsuri de baza privind protecţia zonelor de prelevarea a apelor in scop potabil        
 11.3.e - alte măsuri de baza privind controlul si autorizarea prelevărilor de apă din surse de suprafaţă şi subterane         
 11.3.f - alte măsuri de baza privind controlul si autorizarea a surselor de poluare difuze, reducerea emisiilor de poluanți        
  11.3.g - alte măsuri de baza privind controlul si autorizarea a surselor de poluare punctiforme, reducerea emisiilor de poluanți        
 11.3.h - alte măsuri de baza privind asigurarea condițiilor hidromorfologice necesare atingerii stării ecologice bune/potențialului 
ecologic bun  ale corpurilor de apă, control si reglementare debit ecologic      
  11.3.i - alte măsuri de baza privind  interzicerea sau reglementarea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane        
 11.3.j - alte măsuri de baza privind controlul si reglementarea  reîncărcării artificiale a corpurilor de apă subterană        
  11.3.k - alte măsuri de baza privind reducerea / eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţe prioritare        
  11.3.l - alte măsuri de baza privind prevenirea pierderilor de poluanţi din instalaţii si prevenirea/reducerea impactului poluărilor 
accidentale        
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Anexa 9.9.  
Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile agricole (ferme/complexe zootehnice) din bazinul 

hidrografic Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Jude
ț 

Nume 
măsură 

Descriere 
măsură 

Tip 
măsură 
(11.3.a, 
11.3.b, 
11.3.c, 
11.3.d, 
11.3.e, 
11.3.f, 
11.3.g, 
11.3.h, 
11.3.i, 
11.3.j, 
11.3.k, 
11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafață - 

redelimitare 

Codul 
corpul
ui de 
apă  

subter
ană 
PMB 

Data 
finaliză

rii 
măsuri

i 

Substa
nțe 

priorita
re și 

poluan
ți 

specifi
ci 

Nume 
poluanți 
pentru 

ape 
subtera

ne 

Autoritat
e 

compete
ntă 

responsa
bilă 

Parteneri 
pentru 

implemen
ta 

rea 
efectivă a 
măsurii 

Costuri 
planificate 

(Euro) 

Surs
a de 
fina
nțar
e a 

măs
urii 

Comentarii 
Invest

i 
ții 

Oper
are/ 
Între
ținer

e 

Alte 
cost
uri 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Dj 

Construcţia/re
abilitarea 

platformelor 
de depozitare 
a nămolului 
rezultat în 

urma epurării 
apelor uzate 

b - 
Reabilitarea 
platformelor 

de 
depozitare a 

nămolului 
rezultat în 

urma epurării 
apelor uzate 

B11-3a 
RORW7.1.45

_B142 
ROJI05 2017 - Nitraţi 

Administr
aţia 

Naţională 
a 

Penitencia
re 
lor 

A.N.P.-
Penitencia

rul cu 
Regim 

Semidesc
his 

Pelendav
a Craiova 

10000 500 0 
BS 
SP 

Măsura 
reprograma
tă în planul 
multianual 
de investiţii 
2012-2014. 
2012-SF; 
2013-PT; 

2014-
execuţie 

2 Dj 

Construcţia 
platformelor 
de stocare a 
gunoiului de 
grajd (ferme 
cu pat uscat) 

pentru 

a - 
Construcţia 
platformelor 

de 
depozitarea 
a gunoiului 

de grajd 

B11-3a 
RORW7.1_B5

7 
ROJI05 2017   Nitraţi 

SC GIM 
CO. SRL 
Brădeşti 

SC GIM 
CO. SRL 
Brădeşti 

46000 2300 0 SP   



292 

Nr. 
crt. 

Jude
ț 

Nume 
măsură 

Descriere 
măsură 

Tip 
măsură 
(11.3.a, 
11.3.b, 
11.3.c, 
11.3.d, 
11.3.e, 
11.3.f, 
11.3.g, 
11.3.h, 
11.3.i, 
11.3.j, 
11.3.k, 
11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafață - 

redelimitare 

Codul 
corpul
ui de 
apă  

subter
ană 
PMB 

Data 
finaliză

rii 
măsuri

i 

Substa
nțe 

priorita
re și 

poluan
ți 

specifi
ci 

Nume 
poluanți 
pentru 

ape 
subtera

ne 

Autoritat
e 

compete
ntă 

responsa
bilă 

Parteneri 
pentru 

implemen
ta 

rea 
efectivă a 
măsurii 

Costuri 
planificate 

(Euro) 

Surs
a de 
fina
nțar
e a 

măs
urii 

Comentarii 
Invest

i 
ții 

Oper
are/ 
Între
ținer

e 

Alte 
cost
uri 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

perioadele de 
interdicţie a 

aplicării  

3 Dj 

Construcţia/ 
modernizarea/ 

extinderea/ 
reabilitarea 
staţiei de 
epurare 
(treaptă 

mecanică, 
treaptă 

biologică, 
eventual 
treaptă 
terţiară, 

dezinfecţie) – 

c - 
Construcţie 

staţie de 
epurare 

B11-3a 
RORW7.1_B5

7 
ROJI05 2016   Nitraţi 

SC GIM 
CO. SRL 
Brădeşti 

SC GIM 
CO. SRL 
Brădeşti 

30000 1200 0 SP   
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Nr. 
crt. 

Jude
ț 

Nume 
măsură 

Descriere 
măsură 

Tip 
măsură 
(11.3.a, 
11.3.b, 
11.3.c, 
11.3.d, 
11.3.e, 
11.3.f, 
11.3.g, 
11.3.h, 
11.3.i, 
11.3.j, 
11.3.k, 
11.3.l ) 

Codul 
corpului de 

apă de 
suprafață - 

redelimitare 

Codul 
corpul
ui de 
apă  

subter
ană 
PMB 

Data 
finaliză

rii 
măsuri

i 

Substa
nțe 

priorita
re și 

poluan
ți 

specifi
ci 

Nume 
poluanți 
pentru 

ape 
subtera

ne 

Autoritat
e 

compete
ntă 

responsa
bilă 

Parteneri 
pentru 

implemen
ta 

rea 
efectivă a 
măsurii 

Costuri 
planificate 

(Euro) 

Surs
a de 
fina
nțar
e a 

măs
urii 

Comentarii 
Invest

i 
ții 

Oper
are/ 
Între
ținer

e 

Alte 
cost
uri 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

în cazul 
evacuării în 

ape în ape de 
suprafaţă 

 
 
Legendă               
 SP - surse proprii ale agentului economic             
 BS - buget de stat             
 11.3a - măsuri de bază impuse de legistaţia naţională care implementează Directivele Europene (ex. Directiva 91/271/EC  privind 
epurarea apelor uzate urbane)    
 11.3.b - alte măsuri de baza privind recuperarea costurilor pentru serviciile de apa, cu măsuri aferente cerințelor art. 9 al DCA       
 11.3.c - alte măsuri de baza privind utilizarea eficientă și sustenabilă a apei        
 11.3.d - alte măsuri de baza privind protecţia zonelor de prelevarea a apelor in scop potabil        
 11.3.e - alte măsuri de baza privind controlul si autorizarea prelevărilor de apă din surse de suprafaţă şi subterane         
 11.3.f - alte măsuri de baza privind controlul si autorizarea a surselor de poluare difuze, reducerea emisiilor de poluanți        
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 11.3.g - alte măsuri de baza privind controlul si autorizarea a surselor de poluare punctiforme, reducerea emisiilor de poluanți        
 11.3.h - alte măsuri de baza privind asigurarea condițiilor hidromorfologice necesare atingerii stării ecologice bune/potențialului 
ecologic bun  ale corpurilor de apă, control si reglementare debit ecologic      
 11.3.i - alte măsuri de baza privind  interzicerea sau reglementarea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane        
 11.3.j - alte măsuri de baza privind controlul si reglementarea  reîncărcării artificiale a corpurilor de apă subterană        
 11.3.k - alte măsuri de baza privind reducerea / eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţe prioritare        
 11.3.l - alte măsuri de baza privind prevenirea pierderilor de poluanţi din instalaţii si prevenirea/reducerea impactului poluărilor 
accidentale        
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Anexa 9.10  
 

Măsuri de bază privind reducerea presiunilor datorate alterărilor hidromorfologice din bazinul hidrografic Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Nume 
măsură 

Descriere 
măsură 

Codul corpului 
de apă de 
suprafață  

Data 
finalizării 
măsurii 

Autoritate 
competentă 

responsabilă 

Parteneri 
pentru 

implementa
rea efectivă 
a măsurii 

Costuri planificate (Euro) 

Sursa de 
finanțare 
a măsurii 

Come
ntarii Investiţii 

Operare/ 
Întreținere 

Alte 
costuri 

1 
Îndepărtarea 

uvrajului 
hidrotehnic 

Îndepărtarea 
uvrajului 

hidrotehnic, lac 
Moţăţei, corpul 
de apă Balasan 

RORW14.1.26_B1
66 

2016 ABA Jiu S.G.A Dolj 0 0 0 -   

2 
Decolmatarea 

lacului  
(2700000 mc) 

Decolmatarea 
lacului 

(2700000 mc), 
acumularea 

Bistreţ 

ROLW14.1.27_B18
3 

2021 
A.N.A.R. 
Bucureşti 

A.B.A. Jiu 
S.G.A Dolj 

386100
0 

0 0 
Surse 
proprii 

  

3 
Aparare 
biologică 
(40,2 km) 

Aparare 
biologică (40,2 

km), 
acumularea 

Bistreţ 

ROLW14.1.27_B18
3 

2021 
A.N.A.R. 
Bucureşti 

A.B.A. Jiu 
S.G.A Dolj 

510540 0 0 
Surse 
proprii 

  

4 

Decolmatări şi 
repopulări cu 

peşti din 
familia 

ciprinidelor în 
special fitofag 

(singer, 
cosaş) 

Decolmatări şi 
repopulări cu 

peşti din familia 
ciprinidelor în 
special fitofag 

(singer, cosaş), 
ac. Filiaşi  I , II  

şi III 

RORW7.1.37_B11
5 

2021 
Primăria 

Filiaşi 
A.J.V.P.S. 

Dolj 
13500 0 0 

Surse 
proprii 
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5 

Îmbunătățirea 
calității prin 

implementare
a măsurilor 

aferente 
fluviului 
Dunărea  

Îmbunătățirea 
calității prin 

implementarea 
măsurilor 
aferente 
fluviului 

Dunărea cu 
impact asupra 

bălţii Gârla 
Mare 

ROLW14.1_B190 2021 

Misterul 
Mediului 

Pădurilor si 
Apelor 

S.C. Caviar 
S.R.L. Dr. Tr. 

Severin, 
Mehedinţi 

0 0 0 -   
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Anexa 9.11 
 

Prioritizarea măsurilor suplimentare în baza analizei cost eficienţă la nivelul  
bazinului hidrografic Jiu 

 
 
Subbazinul BALASAN 
 

Nr. 
măsură 

Măsura suplimentară 
potenţială 

Punctaj  
Criteriu 1 

Reducerea 
poluării 

Punctaj Criteriu 2  
Disponibilitate 

financiară 
(inclusiv co-

finanţare) 

Punctaj Criteriu 3     
Contribuţie la 
îndeplinirea 
altor cerinţe 

legale  

Punctaj Criteriu 4   
Impactul asupra 

mediului, 
respectiv al 

ecosistemelor 
acvatice 

Total 
punctaj 

1-4 

Punctaj  
Criteriu 5 

Nivel 
investiţii 

Analiza 
preliminară 

Cost  
eficienţă 

Prioritizare 
(loc) 

1 Reţea de canalizare în 
sistem 

centralizat/Catane 
(Catane, Catanele Noi) 3 2 3 1 9 3 0,333 3 

2 Reţea principală de 
canalizare 

Racorduri pe reţeaua 
de canalizare 

Staţii de pompare apă 
uzată/Afumaţi 

(Afumaţi, Boureni, 
Covei) 3 2 3 1 9 3 0,333 2 

3 Reţea canalizare în 
sistem centralizat 
Darvari (Darvari, 

Gemeni) 3 1 3 1 8 3 0,375 1 
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Reprezentare grafică pentru prioritizarea măsurilor - subbazinul Balasan 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.310

0.320

0.330

0.340

0.350

0.360

0.370

0.380

1 2 3

Prioritizare măsurilor suplimentare conform analizei 
preliminare cost-eficiență
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Subbazinul AMARADIA II 
 

Nr. 
măsură 

Măsura suplimentară 
potenţială 

Punctaj  
Criteriu 1 

Reducerea 
poluării 

Punctaj 
Criteriu 2  

Disponibilitat
e financiară 
(inclusiv co-

finanţare) 

Punctaj 
Criteriu 3     

Contribuţie la 
îndeplinirea 
altor cerinţe 

legale  

Punctaj Criteriu 4   
Impactul asupra 

mediului, 
respectiv al 

ecosistemelor 
acvatice 

Total 
punctaj 

1-4 

Punctaj  
Criteriu 5  

Nivel 
investiţii 

Analiza 
preliminară 

Cost 
eficienţă 

Prioritizare 
(loc) 

1 Reţea canalizare în sistem 
centralizat Stejari (Pentru 
satele: Stejari, Baloşani, 

Băceşti, Dealul Leului, Piscoiu, 
Popeşti Stejari) 3 1 3 1 8 3 0,375 4 

2 Reţea principala de colectare                    
Branşamente pe Reţeaua de 

colectare                                    
Staţie de pompare apa 

uzata/Goieşti (Pometeşti) 3 1 3 1 8 3 0,375 2 

3 Reţea principala de canalizare                              
Racorduri pe reţeaua 

principala de canalizare                                            
Staţie de pompare apa 
uzata/Fărcaş (Amărăşti, 

Golumbelu, Golumbu, Plopu 
Amărăşti)   2 1 3 1 7 3 0,429 1 

4 Reţea principala de colectare                    
Branşamente pe reţeaua de 

colectare   
Staţie de pompare apa 
uzata/Fărcaş (Fărcaş) 3 2 3 1 9 3 0,333 5 

5 Reţea de canalizare în sistem 
centralizat/Șimnicu de Sus 
(Leşile, Mileşti, Cornetu, 
Deleni, Izvor, Floreşti) 3 3 3 1 10 3 0,300 6 
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6 Staţie de epurare ape uzate în 
sistem centralizat, cu treapta 
M+B/Şimnicu de Sus (Mileşti) 3 3 3 1 10 3 0,300 7 

7 Reţea de canalizare în sistem 
centralizat/Şimnicu de Sus 

(Şimnicu de Sus, Dudoviceşti, 
Albeşti, Floreşti, Jieni, 

Româneşti) 3 1 3 1 8 3 0,375 3 

 
Reprezentare grafică pentru prioritizarea măsurilor - subbazinul Amaradia II 

 
 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

4 2 1 5 6 7 3

Prioritizarea masurilor suplimentare conform analizei preliminare cost-eficienta
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Subbazinul CIOIANA 
 

Nr. 
măsu

ră 

Măsura 
suplimentară 

potenţială 

Punctaj  
Criteriu 1 

Reducerea 
poluării 

Punctaj 
Criteriu 2  

Disponibilit
ate 

financiară 
(inclusiv 

co-
finanţare) 

Punctaj 
Criteriu 3     

Contribuţie 
la 

îndeplinirea 
altor cerinţe 

legale  

Punctaj Criteriu 
4   Impactul 

asupra 
mediului, 

respectiv al 
ecosistemelor 

acvatice 

Total 
punctaj 

1-4 

Punctaj  
Criteriu 5 

Nivel 
investiţii 

Analiza 
preliminară 

Cost 
eficienţă 

Prioritizare 
(loc) 

1 
 

Sisteme individuale de 
colectare şi epurare a 
apelor uzate Daneşti 

(pentru satele: 
Trocani, Botorogi, 

Brătuia, Bucureasa, 
Tărculeşti, Sasa, 

Merfulești) 2 1 3 1 7 3 0,429 1 

2 

Staţie de epurare ape 
uzate cu treaptă 

mecano biologică/ 
Curteana 3 1 3 1 8 3 0,375 3 

3 

Staţie de epurare ape 
uzate cu treaptă 

mecano biologică/ 
Floreşteni 3 1 3 1 8 3 0,375 2 
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Reprezentare grafică pentru prioritizarea măsurilor - subbazinul Cioiana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.340

0.350

0.360

0.370

0.380

0.390

0.400

0.410

0.420

0.430

0.440

1 3 2

Prioritizarea masurilor suplimentare conform analizei preliminare cost-eficienta
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Subbazinul DESNĂŢUI 
 

Nr. 
măsu

ră 

Măsura suplimentară 
potenţială 

Punctaj  
Criteriu 1 

Reducerea 
poluării 

Punctaj 
Criteriu 2  

Disponibilit
ate 

financiară 
(inclusiv co-

finanţare) 

Punctaj 
Criteriu 3     

Contribuţie 
la 

îndeplinirea 
altor cerinţe 

legale  

Punctaj  
Criteriu 4   
Impactul 
asupra 

mediului, 
respectiv al 

ecosistemelor 
acvatice 

Total 
punctaj 

1-4 

Punctaj  
Criteriu 5 

Nivel 
investiţii 

Analiza 
preliminară 

Cost 
eficienţă 

Prioritizare 
(loc) 

1 

Reţea de canalizare 
principală                                

Realizare racorduri pe 
reţeaua de canalizare                                          
Staţie de pompare a 
apelor uzate /Cârna 

3 2 3 1 9 3 0,333 1 

 
 
Subbazinul TOPOLNIŢA 
 

Nr. 
măs
ură 

Măsura 
suplimentară 

potenţială 

Punctaj  
Criteriu 1 

Reducerea 
poluării 

Punctaj 
Criteriu 2  

Disponibilit
ate 

financiară 
(inclusiv co-

finanţare) 

Punctaj 
Criteriu 3     

Contribuţie 
la 

îndeplinirea 
altor cerinţe 

legale  

Punctaj 
Criteriu 4   
Impactul 
asupra 

mediului, 
respectiv al 
ecosistemel
or acvatice 

Total 
punctaj 

1-4 

Punctaj  
Criteriu 5 

Nivel 
investiţii 

Analiza 
preliminară 

Cost 
eficienţă 

Prioritizare 
(loc) 

1 
Reţea de canalizare în 

sistem 
centralizat/Izvorul Bârzii 

3 2 3 1 9 3 0,333 1 

2 

Extindere reţea de 
canalizare menajeră 

Izvorul Bârzii 
(Scânteieşti, Putinei, 

Răscoleşti) 

3 2 3 1 9 3 0,333 2 
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Reprezentare grafică pentru prioritizarea măsurilor - subbazinul Topolniţa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

1 2

Prioritizare măsurilor suplimentare conform analizei 
preliminare cost-eficiență
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Subbazinul RAZNIC 
 

Nr. 
măsu

ră 

Măsura suplimentară 
potenţială 

Punctaj  
Criteriu 1 

Reducerea 
poluării 

Punctaj 
Criteriu 2  

Disponibilitat
e financiară 
(inclusiv co-

finanţare) 

Punctaj 
Criteriu 3     

Contribuţie 
la 

îndeplinirea 
altor cerinţe 

legale  

Punctaj Criteriu 
4   Impactul 

asupra 
mediului, 

respectiv al 
ecosistemelor 

acvatice 

Total 
punctaj  

1-4 

Punctaj  
Criteriu 5 

Nivel 
investiţii 

Analiza 
preliminară 

Cost 
eficienţă 

Prioritiz
are (loc) 

1 

Reţea principala de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de 

colectare                                    
Staţie de pompare apa 

uzata/Cernăteşti (Cernăteşti, 
Ţiu, Corniţa) 

3 2 3 1 9 3 0,333 8 

2 

Reţea principala de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de 

colectare                                    
Staţie de pompare apă 

uzată/Cernăteşti(Rasnicu 
Oghian, Rasnicu Bătrân) 

3 1 3 1 8 3 0,375 7 

3 
Sisteme individuale de 

colectare a apelor 
uzate/Predeşti (Predeşti) 

2 2 3 1 8 3 0,375 3 

4 
Staţie de epurare ape uzate - 
epurare cu contactori biologici 

rotativi/Predeşti (Predeşti) 
3 2 3 1 9 3 0,333 9 

5 

Sisteme individuale de 
colectare a apelor 

uzate/Seaca de Pădure 
(Seaca de Pădure) 

2 2 3 1 8 3 0,375 6 

6 
Reţea de canalizare în sistem 

centralizat/Sopot 
3 3 3 1 10 3 0,300 10 
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7 

Reţea principală de 
canalizare                                       

Racorduri pe reţeaua de 
canalizare                                     

Staţie de pompare ape 
uzate/Breasta (Crovna) 

3 1 3 1 8 3 0,375 5 

8 

Reţea principala de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de 

colectare                                    
Staţie de pompare apa 
uzata/Botoşeşti-Paia 

(Botoşeşti-Paia) 

3 1 3 1 8 3 0,375 4 

9 

Reţea principala de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de 

colectare                                    
Staţie de pompare apa 

uzata/Brabova (Brabova, 
Urdiniţa, Răchita de Jos, 

Moşna) 

3 1 3 1 8 3 0,375 1 

10 

Reţea principala de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de 

colectare                                    
Staţie de pompare apa 
uzata/Gogoşu (Gogoşu, 

Gogoşiţa, Ştefănel) 

3 1 3 1 8 3 0,375 2 
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Reprezentare grafică pentru prioritizarea măsurilor - subbazinul Raznic 
 

 
 
 

0.000
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0.100
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0.300
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0.400
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Prioritizarea masurilor suplimentare conform analizei preliminare cost-eficienta
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Anexa 9.12 
Măsuri suplimentare pentru diminuarea efectelor presiunilor semnificative în vederea îmbunătăţirii stării apelor din bazinul  

hidrografic Jiu 
 

Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

1 Balasan RORW14.1.26_B166 RW 
Reţea canalizare în sistem centralizat 

Darvari (Darvari, Gemeni) 
2023 2024 270655 10826 0 

2 Cioiana RORW7.1.32_B53 RW 

Sisteme individuale de colectare şi epurare a 
apelor uzate Daneşti (pentru satele: Trocani, 

Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Tărculeşti, 
Sasa, Merfuleşti) 

2023 2024 6193090 247723 0 

3 Amaradia II RORW7.1.42_B122 RW 
Reţea canalizare în sistem centralizat Stejari 

(Pentru satele: Stejari, Baloşani, Băceşti, 
Dealul Leului, Piscoiu, Popeşti Stejari) 

2023 2024 7513310 300532 0 

4 Balasan RORW14.1.26_B166 RW 

Studiu privind stabilirea obiectivelor de 
mediu ale corpurilor de apă pe care se 
desfăşoară activităţi de piscicultură şi 
identificarea soluţiilor/măsurilor privind 
atingerea obiectivelor de mediu  - Iaz 

piscicol Ac. Cilieni 

2017 2018 0 0 10000 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

5 Balasan  RORW14.1.26_B167 RW 

Studiu fezabilitate tehnică pentru evaluarea 
posibilităţii de implementare a măsurii de 

refacere a conectivităţii laterale, Balasan, aval 
loc. Băileşti - cf. Dunărea 

2016 2017 0 0 10000 

6 Balasan RORW14.1.26_B167 RW 

Reţea principală de canalizare 
Racorduri pe reţeaua de canalizare 

Staţii de pompare apă uzată/Afumaţi 
(Afumaţi, Boureni, Covei) 

2019 2023 6284092 251364 0 

7 Desnăţui ROLW14.1.27.9_B178 RW 

Studiu privind stabilirea obiectivelor de 
mediu ale corpurilor de apă pe care se 
desfăşoară activităţi de piscicultură şi 
identificarea soluţiilor/măsurilor privind 

atingerea obiectivelor de mediu - Iaz piscicol 
Ac. Cornu 

2017 2018 0 0 10000 

8 Desnăţui ROLW14.1.27.9_B181 RW 

Studiu privind stabilirea obiectivelor de 
mediu ale corpurilor de apă pe care se 
desfăşoară activităţi de piscicultură şi 
identificarea soluţiilor/măsurilor privind 

atingerea obiectivelor de mediu - Iaz piscicol 
Ac. Caraula 

2017 2018 0 0 10000 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

9 Desnăţui ROLW14.1.27_B183 RW 

Studiu privind stabilirea obiectivelor de 
mediu ale corpurilor de apă pe care se 
desfăşoară activităţi de piscicultura şi 
identificarea soluţiilor/măsurilor privind 

atingerea obiectivelor de mediu - iaz piscicol 
Ac. Bistreţ 

2017 2018 0 0 10000 

10 Desnăţui ROLW14.1.27_B183 RW 
Reţea de canalizare principala 

Realizare racorduri pe reţeaua de canalizare 
Staţie de pompare a apelor uzate  /Cârna 

2019 2023 2404946 120247 0 

11 
Balta Gârla 

Mare 
ROLW14.1_B190 LW 

Studiu privind stabilirea obiectivelor de mediu 
ale corpurilor de apă pe care se desfăşoară 

activităţi de piscicultură şi identificarea 
soluţiilor/măsurilor privind atingerea 

obiectivelor de mediu - Balta Gârla Mare 

2017 2018 0 0 10000 

12 Cioiana RORW7.1.32_B53 RW 
Staţie de epurare ape uzate cu treaptă 

mecano biologică/ Curteana 
2020 2024 202217 8088 0 

13 Cioiana RORW7.1.32_B53 RW 
Staţie de epurare ape uzate cu treaptă 

mecano biologică/ Floreşteni 
2020 2024 202217 8088 0 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

14 Balasan RORW14.1.26_B167 RW 
Reţea de canalizare în sistem 

centralizat/Catane (Catane, Catanele Noi) 
2018 2022 2651346 132567 0 

15 Dunărea RORW14.1_B3 RW 

Colector de transfer Smardan-Ciupercenii Noi                                        
Reţea principală de canalizare                                      

Branşamente pe reţeaua de canalizare                                    
Staţii de pompare a apelor uzate/Ciupercenii 

Noi(Smârdan)                    

2019 2023 2382266 95291 0 

16 Amaradia II RORW7.1.42_B126 RW 

Reţea principală de colectare                    
Branşamente pe Reţeaua de colectare                                    
Staţie de pompare apă uzată/Goieşti 

(Pometeşti) 

2019 2023 23845 954 0 

17 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de colectare                                    

Staţie de pompare apă 
uzată/Cernăteşti(Cernăteşti, Tiu, Corniţa) 

2019 2023 5079138 203166 0 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

18 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de colectare                                    

Staţie de pompare apă uzată/Cernăteşti 
(Rasnicu Oghian, Rasnicu Bătrân) 

2019 2023 49780 1991 0 

19 Amaradia II RORW7.1.42_B122 RW 

Reţea principală de canalizare                              
Racorduri pe reţeaua principală de canalizare                                            

Staţie de pompare apă uzată/Fărcaş 
(Amărăşti, Golumbelu, Golumbu, Plopu 

Amărăşti)   

2019 2023 136515 5461 0 

20 Amaradia II RORW7.1.42_B122 RW 
Reţea principală de colectare                    

Branşamente pe reţeaua de colectare   
Staţie de pompare apă uzată/Fărcaş (Fărcaş) 

2019 2023 3424175 136967 0 

21 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de colectare                    
Branşamente pe reţeaua de colectare                                    
Staţie de pompare apă uzată/Predeşti 

(Predeşti) 

2019 2023 2594646 103786 0 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

22 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 
Staţie de epurare ape uzate - epurare cu 

contactori biologici rotativi/Predeşti (Predeşti) 
2019 2023 445325 17813 0 

23 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 
Sisteme individuale de colectare a apelor 

uzate/Seaca de Pădure (Seaca de Pădure) 
2019 2023 55670 2227 0 

24 Amaradia II RORW7.1.42_B126 RW 
Reţea de canalizare în sistem 

centralizat/Şimnicu de Sus (Leşile, Mileşti, 
Cornetu, Deleni, Izvor, Floreşti) 

2019 2023 2153719 107686 0 

25 Amaradia II RORW7.1.42_B126 RW 
Staţie de epurare ape uzate în sistem 

centralizat, cu treapta M+B/Şimnicu de Sus 
(Mileşti) 

2019 2023 938535 37541 0 

26 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 
Reţea de canalizare în sistem 

centralizat/Sopot 
2018 2022 875305 43765 0 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

27 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de canalizare                                       
Racorduri pe reţeaua de canalizare                                     

Staţie de pompare ape 
uzate/Breasta(Crovna) 

2019 2023 1441046 57642 0 

28 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de colectare  
Racorduri pe reţeaua de colectare 

Staţie de pompare apă uzată/Botoşeşti-Paia 
(Botoşeşti-Paia) 

2018 2022 1665523 66621 0 

29 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de colectare 
Racorduri pe reţeaua de colectare 

Staţie de pompare apă uzată/Brabova 
(Brabova, Urdiniţa, Răchita de Jos, Moşna) 

2018 2022 6787107 271484 0 

30 Raznic RORW7.1.43_B130a RW 

Reţea principală de colectare                    
Racorduri pe reţeaua de colectare                                    

Staţie de pompare apă uzată/Gogoşu 
(Gogoşu, Gogoşiţa, Ştefănel) 

2019 2023 2905638 116226 0 

31 Amaradia II RORW7.1.42_B126 RW 

Reţea de canalizare în sistem 
centralizat/Şimnicu de Sus (Şimnicu de Sus, 

Dudoviceşti, Albeşti, Floreşti, Jieni, 
Româneşti) 

2019 2023 1594376 79719 0 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

32 Topolniţa RORW14.1.23_B155 RW 
Reţea de canalizare în sistem 

centralizat/Izvorul Bârzii 
2018 2022 6213600 310680 0 

33 Topolniţa RORW14.1.23_B155 RW 
Extindere reţea de canalizare menajeră 

Izvorul Bârzii (Scânteieşti, Putinei, Răscoleşti) 
2018 2022 2085000 104250 0 

34 
Jiu inferior 
Dunărea 

RORW7.1_B57; 
RORW7.1_B148; 
RORW14.1_B1 

RW 
Analiza a 3 substanţe prioritare (mercur, 

hexaclorbenzen şi hexaclorbutadienă) din 
probă de peşte  

2016 -
trim. I 

2016- 
trim. IV 

0 0 *** 

35 
Jiu inferior 
Dunărea 

RORW7.1_B57; 
RORW7.1_B148; 
RORW14.1_B1 

RW 

Studiu privind elaborarea unor fişe pentru 
stabilirea posibilelor emisii (surse punctiforme 

şi difuze de poluare, fondul natural) de 
cadmiu, mercur, plumb, nichel şi cloroform în 
apele de suprafaţă,  precum şi identificarea 

măsurilor pentru reducerea / eliminarea 
emisiilor din astfel de surse  

2016 -
trim. I 

2016- 
trim. IV 

0 0 ** 

36 
Jiu inferior 
Dunărea 

RORW7.1_B57; 
RORW7.1_B148; 
RORW7.1_B121; 
ROLW7.1_B56; 
RORW14.1_B2 

RW 

Monitorizarea mercurului din sedimente în 
corpurile de apă în care s-au înregistrat 

depăşiri ale concentraţiilor de mercur din 
matricea peşte, precum şi în cele limitrofe 

acestora  

2017 2021 0 0 700 
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Nr. 
crt. 

Nume sub-
bazin 

hidrografic 

Codul corpului de apa la 
risc în 2021 

Catego 
rie CA 

Denumirea măsurii suplimentare potenţiale 

Termen de 
implementare 

Costul măsurilor (Euro) 

Începere Realizare Investiţii  
Operare/ 

întreţinere 
anuale 

Alte 
le 

37 
Jiu inferior 
Dunărea 

ROLW7.1_B120; 
RORW14.1_B1 

RW 

Continuarea monitorizării mercurului din 
sedimente în corpurile de apă în care s-au 
înregistrat depăşiri ale concentraţiilor de 

mercur din matricea peşte, precum şi în cele 
limitrofe acestora  

2017 2021 0 0 275 

38 
Jiu inferior 
Dunărea 

RORW7.1_B148 RW 
Studiu privind crearea zonei umede pe 

sectorul Bratovoieşti- Dobreşti – râul Jiu 
2019 2021 0 0 2300 

39 Jiu RORW7.36_B100 RW 
Studiu privind crearea zonei umede pe 

sectorul Filiaşi - Argineşti – râul Jiu 
2019 2021 0 0 1900 

 
 
 
 
 Notă               
 ** costul total pentru elaborarea studiului la nivel naţional este de aprox. 34000 euro (150.000 lei)   
 *** costul total pentru elaborarea studiului la nivel naţional este de aprox. 22500 euro (100.000 lei)           
  
Legendă     
 SN - Fără sursă de finanţare identificata  
 BS - Buget de stat    
 BL - Buget local           
 FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională             
 OF - Alte fonduri           
 ANAR - Administraţia Naţională Apele Române 
 M.M.A.P.- Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor 
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Anexa 10.1. 
 
 

Condiţii de aplicare ale excepţiilor de la obiectivele de mediu 
 

 
Cerinţele de aplicare ale excepţiilor de la obiectivele de mediu sunt stipulate 

în  Art. 4(4),(5), (6) şi (7) ale Directivei Cadru Apă, fiind prezentate în Anexa 10.1 a 
primului Plan de Management. 

Procesul de stabilire al excepţiilor de la obiectivele de mediu este un proces iterativ, 
aplicarea excepţiilor putând fi reactualizată în cadrul fiecărui plan de management. 
Reactualizarea se realizează pe baza unor date şi informaţii suplimentare (informaţii 
privind decalarea/prelungirea termenelor de implementare a unor măsuri, măsuri 
suplimentare noi etc.), date şi informaţii îmbunătăţite (ce nu au fost disponibile la 
momentul primului plan de management) etc. 

In stabilirea excepţiilor la nivelul corpurilor de apă s-au avut în vedere recomandările 
ghidului nr. 20 elaborat în cadrul Strategiei Comune de Implementare (CIS) a Directivei 
Cadru Apă „Excepţii de la obiectivele de mediu”, precum şi elemente privind aplicarea 
Art.4.7. al DCA în context  european2. 

 
Art. 4(4) - Prelungirea termenului de atingere a “stării bune” poate fi maximum 

de 2 ori x 6 ani, ceea ce presupune că starea bună trebuie atinsă cel mai târziu până în 
2027 (art. 4.4); 

Directiva Cadru Apă prevede următoarele tipuri de cauze (motivele) în contextul Art. 
4.4: 

 fezabilitate tehnică; 

 costuri disproporţionate; 

 condiţii naturale. 
 
Prelungirea termenelor se poate considera din motive de fezabilitate tehnică atunci când: 

 calendarul de implementare al măsurilor de bază/suplimentare depăşeşte orizontul 
de timp 2019-2020; 

 nici o soluţie tehnică nu este disponibilă la momentul respectiv sau tehnici (soluţii) 
sunt în curs de dezvoltare, dar nu sunt încă eficiente; 

 durează mai mult pentru a rezolva problema decât timpul avut la dispoziţie; de ex: 
corpurile de apă subterană; 

 nu există informaţii privind cauza problemei, în consecinţă soluţia nu poate fi 
identificată. 
Informaţii referitoare la condiţiile de aplicare ale excepţiilor aferente ciclului de 

planificare 2009-2015 se regăsesc în primul Plan de Management– Anexa 10.1. 
 

Disproporţionalitatea costurilor 

Analiza de disproporţionalitate se referă exclusiv la măsurile suplimentare. 
Evaluarea costurilor disproporţionate cuprinde 2 aspecte: 

- beneficiul (de mediu şi monetar) adus de măsurile suplimentare; 
- disponibilitatea resurselor financiare privind aplicarea măsurilor suplimentare. 

În această etapă de elaborare a Planului de Management analiza de disproporţionalitate s-
a axat pe măsurile suplimentare aferente corpurilor de apă, măsuri care fac subiectul unor 
potenţiale excepţii legate de prelungirea termenelor. 

                                                 
2JASPERS Networking Platform -Workshop on the implementation of the Water Framework Directive in 

projects ,Brussels 9-10 June 2015 
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Analiza cost-beneficiu reprezintă o analiză mai complexă necesitând în primul rând 
identificarea şi cuantificarea beneficiilor, cât şi stabilirea unei valori prag privind raportul 
cost-beneficiu, de la care costurile devin disproporţionate, analiza care va fi efectuată în 
faza de consultare a publicului. 
Astfel, în această fază, justificarea excepţiilor va avea la bază criteriul suportabilităţii 
financiare, menţionat de Ghidul CIS WATECO. 

 
Condiţiile naturale 
Condiţiile naturale pot fi reprezentate de: 

 restabilirea florei şi faunei - se referă la condiţiile care dictează rata refacerii naturale, 
fiind cunoscut faptul că în anumite cazuri este necesară o perioadă de timp pentru 
refacerea condiţiilor naturale în vederea susţinerii stării bune. În aceste situaţii, se 
poate considera: 
a. refacerea ecologică. Se aplică acolo unde se aşteaptă manifestarea unei întârzieri  

în refacerea elementelor de calitate ale corpului de apă (de ex: condiţiile 
hidromorfologice şi fizico-chimice au fost restaurate la starea bună, însă durează 
până când efectul se resimte în plan biologic sau este necesar un timp ca habitatul 
să se stabilizeze după ce au fost luate măsuri, ex: în cazul lacurilor eutrofizate. 

b. refacerea stării apelor subterane, care de regulă necesită o perioadă mai 
îndelungată de timp pentru refacere după ce presiunile încetează să mai acţioneze. 
 

Alte tipuri de condiţii naturale : 

 se pot aplica în cazul existenţei unor substanţe care pot apărea în mediul acvatic în 
mod natural sau care au persistenţă mare: compuşi care dau salinitate ridicată, 
concentraţii mari de nutrienţi, de fenoli, etc. pentru care nu au fost luate în 
considerare fondul natural, în metodologia de evaluare a stării. 

 
Art. . 4(5) - obiective de mediu mai puţin severe  
 
În aplicarea art. 4.5. se va considera mai întâi posibilitatea aplicării art. 4.4. În cazul în care 
măsurile respective nu pot fi fezabile tehnic sau implică costuri disproporţionate (având ca 
orizont de timp 2027), se consideră aplicarea 4.5. Cu alte cuvinte, aplicarea unui obiectiv 
de mediu mai puţin sever conform Art. 4.5 trebuie utilizată numai în cazurile în care 
prelungirea termenului limită până în anul 2027 nu va duce în mod clar la atingerea stării 
bune/ potenţialului bun. 
Obiectivele de mediu “mai puţin severe” reprezintă cele mai apropiate obiective la care se 
poate ajunge faţă de “starea bună”, luându-se în considerare impactul diferitelor tipuri de 
presiuni, pentru situaţiile în care măsurile ce ar trebui luate pentru atingerea stării bune 
sunt fie nefezabile tehnic sau disproporţionate din punct de vedere al costurilor. 
Se pot aplica excepţii de tipul obiectivelor mai puţin severe (4.5.) pentru situaţiile de:  

 nefezabilitate tehnică; 

 costuri disproporţionate. 
 

 Articolul 4.6 –  deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă 
Acest tip de excepţie se utilizează după ce “evenimentul” a avut loc, pentru a justifica de 
ce un obiectiv care a fost stabilit în PMB nu a fost atins în contextul situaţiilor menţionate 
mai jos şi numai dacă starea corpului de apă a fost afectată de evenimentul respectiv. 
Se poate aplica în cazul : 

 circumstanţelor determinate de cauze naturale sau în cazuri de forţa majoră, care 
sunt excepţionale sau care nu au putut fi în totalitate prevăzute în mod rezonabil, în 
mod special inundaţiile extreme şi secetele prelungite; 

 circumstanţelor cauzate de accidentele care nu ar putea fi prevăzute în totalitate. 
Excepţii sub art. 4.6. nu au fost identificate în primul Plan de Management. 
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Ca  indicator preliminar pentru „seceta prelungită” în sensul articolului 4.6 se pot considera 
situaţiile în care se aplică restricţii la debitul salubru (Qs) în cadrul Planului de restricţii şi 
folosire a apei în perioade deficitare pe bazin/spaţiu hidrografic, respectiv reducerea 
temporară, cu maximum până la 50% debitul salubru (Qs) în cazul aplicării Planurilor de 
restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. 

Inundaţiile extreme sunt inundaţiile cu probabilitate mică sau medie de 
producere. Aceste inundaţii se produc în intervalul o dată la 1000 de ani (debite 
maxime cu probabilitate de depăşire 0,1%) şi o dată la 100 de ani (debite maxime cu 
probabilitatea de depăşire de 1%) 
Pragul de la care se poate aplica articolul 4.6 al Directivei Cadru a Apei este momentul în 
care se înregistrează un debit maxim cu probabilitate de depăşire 1%. 
 
Articolul 4.7– se poate aplica pentru două tipuri de situaţii şi anume: 

 neatingerea stării bune a apelor subterane, a stării ecologice bune a apelor de 
suprafaţă sau, acolo unde este cazul, a potenţialului ecologic bun; 

 deteriorarea stării corpului de apă de suprafaţă sau subterană ca rezultat al: 
 noilor modificări ale caracteristicilor fizice ale unui corp de apă de suprafaţă; 
 noilor modificări ale nivelului apei corpurilor de apă subterană 

sau 

• deteriorarea stării corpului de apă de suprafaţă de la “starea foarte bună” la “starea 
bună” ca rezultat al noilor activităţi umane de dezvoltare durabilă. 
 

Analiza privind preconizarea deteriorării stării ecologice/ne-atingerii stării ecologice 
bune/potenţialului ecologic bun în vederea aplicării excepţiilor sub art. 4.7. al DCA  trebuie 
să aibă în vedere impactul3 (potenţial semnificativ) al viitoarelor proiecte de infrastructură 
asupra stării corpului de apă. 
 
În contextul Art. 4.7, impactul (potenţial semnificativ) asupra stării corpului de apă trebuie 
să ia în considerare impactul cumulat al viitorului proiect de infrastructură/viitoarelor 
proiecte de infrastructură, precum şi al impactului lucrării/lucrărilor existente la nivelul 
corpului de apă. Este analizat şi impactul potenţial asupra corpurilor de apă asociate 
(amonte-aval, corp de apă subterană), dacă este cazul. 
 
Impactul (potenţial semnificativ) al proiectului/lucrării asupra stării/potenţialului corpului de 
apă se axează pe: 

 criterii privind presiunile hidromorfologie  

 clasificarea stării elementelor hidromorfologice în relaţie cu viitorul proiect/lucrare 
de infrastructură  

 informaţii privind sensibilitatea/relevanţa elementelor biologice în relaţie cu 
presiunile hidromorfologice. 
 
Indicaţii metodologice de aplicare ale excepţiilor se regăsesc în Anexa 10.2.a 

Planului Naţional de Management „Elemente metodologice privind aplicarea excepţiilor de 
la obiectivele de mediu în cadrul articolului 4.7. al Directivei Cadru în domeniul Apei 
(2000/60/EC)”. Acest document poate fi revizuit, după caz, în cadrul procesului de 
modificare a legislaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA), urmând a fi 
aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. 
 

                                                 
3În contextul Art.4.7. al DCA noţiunea de impact reprezintă impactul potenţial semnificativ negativ  
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Anexa 11 
Acţiuni propuse în cadrul Planului de acţiune privind schimbările climatice pentru sectorul prioritar APĂ 

 
A. Acţiuni de atenuare pentru reducerea emisiilor cu efect de seră care contribuie la schimbările climatice 

 

Tipul de acţiune 

Obiectivul 1: 
Reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră din sectorul 
alimentării cu apă şi al epurării 

apelor uzate 

Date 
estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare 

(an) 

Organism 
responsabil 

Indicator 
de rezultat/ 
unitate de 

măsură 

Sursă de finanţare 
(UE/bugetul de 

stat/altele) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Investiţie Implementarea gestionării eficiente 
a nămolului rezultat din procesul 
de epurare a apelor uzate. 

2016-2020 Asociaţiile de 
dezvoltare 
intercomunitară 
(ADI) prin 
intermediul 
operatorilor regionali 

Tone de 
nămol 
gestionate 

Bugetul de stat 
POIM –AP 3 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu 
în condiţii de 
management eficient 
al resurselor –Fonduri 
de coeziune (FC) 

33,6 

Investiţie Continuarea finanţării modernizării 
sistemelor eficiente  de alimentare 
cu apă, de distribuţiei a apei şi de 
epurare a apelor uzate din 
oraşe/regiuni pentru a se asigura 
conformitatea cu cerinţele UE 
relevante privind calitatea apei şi 
acoperirea serviciilor şi reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  

2016-2020 Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale si 
Administraţiei Publice 

Numărul de 
locuitori 
care au 
acces la 
serviciu/eco
nomiile de 
energie 

 Buget de stat, 
 POIM - AP 3 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu 
în condiţii de 
management eficient 
al resurselor - FC 

3.200 
 
 

Instituţională/conso
lidarea capacităţii 
 

Cercetarea pentru utilizarea 
proiecţiilor la scară regională şi 
locală ale modelelor climatice 
globale în scopul furnizării unor 
evaluări mai localizate a efectelor 
climatice în diferite bazine 

2016-2020 Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice 

Numărul de 
programe 
de cercetare 
iniţiate 

Bugetul de stat prin 
Competiţiile de 
proiecte din Planul 
Naţional de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inventică 
III 

1,5 
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Tipul de acţiune 

Obiectivul 1: 
Reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră din sectorul 
alimentării cu apă şi al epurării 

apelor uzate 

Date 
estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare 

(an) 

Organism 
responsabil 

Indicator 
de rezultat/ 
unitate de 

măsură 

Sursă de finanţare 
(UE/bugetul de 

stat/altele) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

hidrografice / regiuni, permiţând o 
alimentare cu apă pe termen lung 
îmbunătăţită.  

Horizon2020 

Instituţională/con
solidarea 
capacităţii 
 

Furnizarea formării pentru 
operatorii sistemelor apă cu privire 
la proiectarea şi operarea care să 
ţină cont de schimbările climatice 

2016-2020 Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale si 
Administraţiei 
Publice 

Numărul de 
operatori 
instruiţi 

Buget de stat 0,3 

 

Tipul de acţiune Obiectivul 2: 
Creşterea eficienţei energetice 
a pompelor la sistemele mari 

de alimentare cu apă 

Date 
estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare 

(an) 

Organism 
responsabil 

Indicator de 
rezultat/unitate 

de măsură 

Sursă de 
finanţare 

(UE/bugetul de 
stat/altele) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Investiţie Implementarea de proiecte pilot 
pentru sisteme de irigare 
eficiente energetic. 

2016-2020 Ministerul Dezvoltării 
Regionale si 
Administraţiei Publice 

kWh utilizaţi /ha 
irigate 

Bugetul de stat 
şi fonduri private 

5,0 

Investiţii/Asistenţă 
Tehnică 

Achiziţionarea pompelor de 
mare eficienţă*, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de 
seră din investiţiile în domeniul 
alimentării cu apă şi a epurării 
apelor uzate 

2016-2020 Ministerul Dezvoltării 
Regionale si 
Administraţiei Publice  
Ministerul Fondurilor 
Europene - 
Autoritatea de 
Management POIM 
2014-2020 

tone CO2 
reduse 

POIM AP 3 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
mediu în condiţii 
de management 
eficient al 
resurselor 

10 

Notă: *La reabilitarea staţiilor vechi precum şi la investiţiile noi se va avea în vedere achiziţionarea pompelor de mare eficientă. 
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B. Acţiuni de adaptare la schimbările climatice -Apă potabilă şi resursele de apă  

Tipul de 
acţiune 

Obiectivul 1: 
Reducerea riscului de deficit de 

apă 

Date estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare (an) 

Organism responsabil 
Indicator de 

rezultat/unitate de 
măsură 

Sursă de 
finanţare 

(UE/bugetul de 
stat/altele)* 

Valoare 
estimată 
(mil. €) 

Investiţie Sprijinirea investiţiilor în utilităţi cu 
scopul reducerii pierderilor din 
sistemele reţelelor de distribuţie a 
apei (în prezent estimate la aprox. 
50 %). 

2016-2020 Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei 
Publice 

% de reducere a 
pierderilor/ număr 
de km de conducte 
înlocuite 

Bugetul de stat + 
bugetul local 

n/a 

Investiţie Promovarea reutilizării apelor uzate 
epurate în sectoarele industriale 
 

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice 

m3 apă 
economisită 

Bugetul de stat n/a 

Cercetare/
Analiza 

Evaluarea impactului schimbărilor 
climatice în sectorul resurselor de 
apă pe baza actualizării periodice a  
scenarilor de evoluţie a climei în 
România  

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor /Administraţia 
Naţională de Meteorologie/ 
Institutul Naţional de 
Hidrologie şi Gospodărire 
a Apelor 

Studiu de 
evaluare/număr de  
citări si/sau număr de 
utilizatori înregistraţi 
ai scenariilor 
climatice actualizate 

Bugetul de stat 
Fonduri Europene 
din H2020 

0,3 

Cercetare/
Analiză 

Evaluarea fezabilităţii utilizării apelor 
freatice cuplată cu reîncărcarea 
artificială pentru stocarea inter-
anuală a apei în bazinele 
hidrografice cu deficit de apă 

2016-2020 Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei 
Publice Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice 
 

m3 apă 
economisită 
Studiu de evaluare 
M3 stocaţi 

Bugetul de stat, 
prin Competiţiile 
de proiecte din 
Planul Naţional 
de Cercetare, 
Dezvoltare şi 
Inventică III 

n/a 

Politică Stabilirea cerinţelor pentru 
protejarea surselor critice de 
alimentare cu apă (rezervoare sau 
ape freatice) prin măsuri de zonare 
a utilizării terenurilor în localităţile cu 
deficit de apă 

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor 

Reglementare în 
vigoare 

Bugetul de stat n/a 
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Tipul de 
acţiune 

Obiectivul 1: 
Reducerea riscului de deficit de 

apă 

Date estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare (an) 

Organism responsabil 
Indicator de 

rezultat/unitate de 
măsură 

Sursă de 
finanţare 

(UE/bugetul de 
stat/altele)* 

Valoare 
estimată 
(mil. €) 

Cercetare/
Analiză 

Evaluarea fezabilităţii desalinizării 
pentru furnizarea de apă potabilă în 
bazinele de coastă sărace în apă 

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice 
 

Numărul de studii Bugetul de stat, 
prin Competiţiile 
de proiecte din 
Planul Naţional de 
Cercetare, 
Dezvoltare şi 
Inventică III 

n/a 

Cercetare/
Analiză 

Continuarea studiilor de tipul 
„Identificarea principalelor zone 
potenţial deficitare din punct de 
vedere al resursei de apă, la nivel 
naţional, în regim actual şi în 
perspectiva schimbărilor climatice”, 
în contextul efectelor schimbărilor 
climatice  

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice 
ANAR 
Institutul Naţional de 
Hidrologie şi Gospodărire 
a Apelor 
Administraţia Naţională de 
Meteorologie 

Numărul de studii Bugetul de stat 
prin Competiţiile 
de proiecte din 
Planul Naţional 
de Cercetare 
Dezvoltare şi 
Inventică III 

n/a 

Cercetare/
Analiză 

PMBH aflate în curs de pregătire  să 
conţină informaţii privind schimbările 
climatice, în măsura în care acestea 
sunt disponibile. 

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării  
ANAR 

Număr de PMBH 
integrate 

Bugetul de stat prin 
Competiţiile de 
proiecte din Planul 
Naţional de 
Cercetare 
Dezvoltare şi 
Inventică III 

n/a 

Cercetare/
Analiză 

Realizarea unei analize pentru 
evaluarea nivelurilor şi tipurilor 
specifice de agricultură irigată ce 
pot fi susţinute în fiecare dintre 
bazinele hidrografice, ţinând cont de 
impacturile schimbărilor climatice. 

2016-2020 ANM 
 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice 
 

Numărul de studii Bugetul de stat 
prin Competiţiile 
de proiecte din 
Planul Naţional de 
Cercetare 
Dezvoltare şi 

n/a 
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Tipul de 
acţiune 

Obiectivul 1: 
Reducerea riscului de deficit de 

apă 

Date estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare (an) 

Organism responsabil 
Indicator de 

rezultat/unitate de 
măsură 

Sursă de 
finanţare 

(UE/bugetul de 
stat/altele)* 

Valoare 
estimată 
(mil. €) 

Inventică III 

Cercetare/
Analiză 

Realizarea evaluărilor cantitative a 
necesităţilor de apă ale diferitelor 
ecosisteme.  

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor,Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice 
 

Numărul de studii Bugetul de stat 
prin Competiţiile 
de proiecte din 
Planul Naţional de 
Cercetare 
Dezvoltare şi 
Inventică III 

n/a 

Cercetare/ 
Analiză 

Realizarea de studii de meteorologie, 
hidrologie şi climatologie pentru 
elaborarea, optimizarea şi evaluarea 
impactului tehnologiei de creştere şi 
uniformizare a precipitaţiilor, în 
cadrul Sistemului naţional 
antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor. 

2016-2018 Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei 
Publice -Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului 
Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor 
(AASNACP) 

Numărul de studii Bugetul de stat n/a 

Investiţie Realizarea Unităţilor de creştere şi 
uniformizare a precipitaţiilor, 
operaţionale în cadrul sistemului 
naţional antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor 

2018-2020 Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei 
Publice -Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului 
Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor 
(AASNACP) 

Numărul de unităţi 
operaţionale 

Bugetul de stat n/a 

Politică Stabilirea de reglementări pentru 
limitarea utilizării apei subterane, în 
zonele în care extragerea excesivă 
din apele subterane duce la 
epuizarea gravă a apelor freatice. 

2016-2020 Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor 

Acte normative 
adoptate 

Bugetul de stat n/a 
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Tipul de acţiune  
Obiectivul 2:  
Reducerea riscului de 
inundaţii 

Date 
estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare 

(an) 

Organism 
responsabil 

Indicator de 
rezultat/unitate 

de măsură 

Sursă de 
finanţare 

(UE/bugetul 
de 

stat/altele)* 

Valoare 
estimată 
(mil. €) 

Investiţie 
Modernizarea reţelei radar 
existente pentru măsurarea 
intensităţii precipitaţiilor şi 
instalarea unei  noi staţii radar în 
zona Slobozia pentru 
monitorizarea fenomenelor 
meteo extreme ce au loc la 
curbura Carpaţilor. 

2016-2020 Administraţia 
Naţională de 
Meteorologie  

Număr de radare 
noi 

–Bugetul de 
stat n/a 

Cercetare/Analiză 
Evaluarea fezabilităţii unei 
reglementări pentru 
monitorizarea şi gestionarea 
activităţilor de construcţii în 
zonele cu risc mare de inundaţii. 

2016-2020 Ministerul 
Mediului, Apelor şi 
Pădurilor 

Adoptarea actului 
normativ 

Buget 
naţional 

n/a 
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Tipul de acţiune  

Obiectivul 3:  
Creşterea gradului de 
siguranţă a barajelor şi 
digurilor 

Date 
estimate 
pentru 

începere/şi 
finalizare 

(an) 

Organism 
responsabil 

Indicator de 
rezultat/unitate 

de măsură 

Sursă de 
finanţare 

(UE/bugetul de 
stat/altele)* 

Valoare 
estimată 
(mil. €) 

Investiţie 
Întreprinderea lucrărilor de 
reînnoire* şi îmbunătăţirea 
siguranţei infrastructurii de 
gestionare a inundaţiilor, 
estimate la 8 miliarde €; 
investiţiile ar trebui ordonate 
în funcţie de priorităţi pe 
baza cartografierii 
actualizate a 
pericolelor/riscurilor de 
inundaţii (Directiva privind 
inundaţiile). 

2016-2020 Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor,   

Administraţia 
Naţională “Apele 
Române” (ANAR) 

Numărul de 
infrastructuri 
(construite, 
reînnoite) 

Buget de stat 
POIM - AP5 -  
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea şi 
gestionarea 
riscurilor –
Fonduri de 
coeziune (FC0 

n/a 

 
Notă:  
Până la finalizarea evaluării naţionale a riscurilor, se vor putea finanţa proiecte pentru acele riscuri pentru care există o analiză detaliată 
prealabilă,respectiv prevenirea inundaţiilor pe baza hărţilor de hazard elaborate şi încetinirea eroziunii costiere pe baza măsurilor  prevăzute în 
Master Planul de Gestionarea a Eroziunii Costiere. 
Proiectele pentru prevenirea inundaţiilor vor fi dezvoltate pe baza unei metodologii aprobate prin ordinul ministrului fondurilor europene ca 
parte a ghidului solicitantului, proiectele de tip ”no-regret” fiind neeligibile. 
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Anexa 12.1 
 

Procesul de Consultare a Publicului privind proiectul Planului de Management Bazinal 
 

Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Data 
realizării  

consultărilo
r 

Instrumente utilizate 
în vederea informării 
factorilor interesați 

Tematica 
Consultărilor 

Subiecte dezbătute 

Participanţi 

Instituţia/Persoana 

Jiu 
 

20.03.2014 website; email; 
scrisori poștale; fax; 

telefonic; chestionare; 
online; 

"Probleme importante 
de gospodărirea apelor 
în B.H. Jiu":                           
-  publicarea 
problemelor importante 
de gospodărire a apelor 
în bazinul hidrografic 
Jiu (22 decembrie 
2013); 
-  consultarea publicului 
privind problemele 
importante de 
gospodărire a apelor pe 
o perioadă de timp de 
cel puţin 6 luni de la 
data publicării (până la 
22 iunie 2014); 
- revizuirea şi 
publicarea 
documentului privind 
problemele importante 
de gospodărire a 
apelor. 

Pentru apele de suprafață:                           
-poluarea cu substanțe organice;                                  
- poluarea cu nutrienți;            - 

poluarea cu subtanțe 
periculoase;                       - 

alterări hidromorfologice;           
Pentru apele subterane:    - 

alterarea calitătii apelor 
subterane;                         - 

aspecte cantitative privind apele 
subterane 

Prefectura Dolj 
ABA Jiu Craiova 

CJ Dolj 
CJ Dolj 

CJ Mehedinti 
Primaria Craiova 
Primaria Tg. Jiu 

Primaria Dr. Tr. Severin 
Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice 
APM Dolj 
DSP Dolj 

Compani ade Apa Oltenia 
CJPC Dolj 

CRPC S-V Oltenia 
Complexul Energetic Oltenia 
Complexul Energetic Rovinari 

SECOM Dr. Tr. Severin 
APA SERV 

CE Hunedoara 
ONG Gorj 

ABA Jiu Craiova 
SGA Mehedinti 

Petroaqua Petrosani 
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Data 
realizării  

consultărilo
r 

Instrumente utilizate 
în vederea informării 
factorilor interesați 

Tematica 
Consultărilor 

Subiecte dezbătute 

Participanţi 

Instituţia/Persoana 

22.03.2015 
 

email, fax; telefonic 
 

proiectul PMB 
 

1. Draft-ul Planului de 
Management al bazinului 

hidrografic Jiu - ciclul al doilea 
2016-2021 

 

Prefectura Dolj 
ABA JIU 
CJ Dolj 
MMSC 

APM Dolj 
DSP Dolj 

CAO Craiova 
CRPC S-V Oltenia 

 2. Mijloace abordate in procesul 
de consultare a publicului 

CJPC Dolj 
SE Işalniţa 

CE Rovinari 
CE Hunedoara 

PETROAQUA Petroşani 
SGA Dolj 

S H Petroşani 

      

 31.03.2015 website; email; 
scrisori poștale; fax; 

telefonic; chestionare; 
online; 

proiectul PMB 1. Proiectul celui de-al doilea 
Plan de Management al 
bazinului hidrografic Jiu, 

PROGRAME DE MĂSURI – 
cadru general de abordare 

S.G.A - Gorj 
S.G.A - Dolj 

Primăria Strehaia 
Primăria Perişor 
S.H.I Petroşani 

ABA Jiu 
S.G.A- Mehedinţi 

      

 2. Măsuri de bază pentru 
diminuarea efectelor presiunilor 

generate de aglomerările 
umane în vederea îmbunătăţirii 
apelor 2016 – 2021”  (judeţele 

Mehedinţi şi Gorj) 

Primăria Apele Vii 
Alto Media 

Compania de Apă Oltenia 
Primăria Baleşti 
Primăria Teleşti 
Primăria Câlnic 

Primăria. Ciuperceni 
Primăria Godineşti 

       

 3. Măsuri de bază pentru Primăria Tismana    
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Data 
realizării  

consultărilo
r 

Instrumente utilizate 
în vederea informării 
factorilor interesați 

Tematica 
Consultărilor 

Subiecte dezbătute 

Participanţi 

Instituţia/Persoana 

 diminuarea efectelor presiunilor 
generate de aglomerările 

umane în vederea îmbunatăţirii 
apelor 2016 – 2021”  (judeţele 

Dolj şi Hunedoara) 
 

Primăria Peştişani 
Primăria Arcani 

Primăria Drăguţeşti 
Primăria Bălăneşti 

S.C. Aparegio Gorj SA. 
S.C Proiect MH SA 
Primăria Bălăciţa 
S.G.A Mehedinţi 

Primăria Izvoru Bârzii 
Primăria  Comunei Jiana 

      

 29.05.2015 website; email; 
scrisori poștale; fax; 

telefonic; chestionare; 
online; 

proiectul PMB 1. Proiectul celui de-al doilea 
Plan de Management al bazinului 
hidrografic Jiu, PROGRAME DE 

MĂSURI – cadru general de 
abordare 

Penitenciar Pelendava 
CEO - SE Işalniţa 

RAAN suc. RROMAG TERMO 

  

 2. Programe de Măsuri – Alterări 
Hidromorfologice- Impactul 

acestora asupra calității apei 

Hidroelectrica S.A. -SH Porţile de Fier 
S. CEO SA SE Turceni 

S. CEO SA SE Craiova II 

  

 3. Măsuri de bază pentru 
diminuarea efectelor presiunilor 

generate de activităţile industriale 
în vederea îmbunătăţirii calităţii 

apelor  2016 - 2021 

SC ASSANI IMP EXP SA 
SH PETROŞANI 

SC ASUJ SA PETROŞANI 

  

 4. Măsuri de baza pentru 
diminuarea efectelor presiunilor 
generate de activităţile agricole 
în vederea îmbunătăţirii calităţii 

apelor” 2016 - 2021 

APM Gorj 
ABA JIU 

SE Turceni 

  

 29.06.2015 
 

email; scrisori 
poștale; fax; telefonic; 

proiectul PMB 
 

1.  Draftul Planului de 
Management Bazinal - rezultate 

Prefectura Dolj 
ABA JIU 
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Data 
realizării  

consultărilo
r 

Instrumente utilizate 
în vederea informării 
factorilor interesați 

Tematica 
Consultărilor 

Subiecte dezbătute 

Participanţi 

Instituţia/Persoana 

ziua Dunării; 
 

în procesul de consultare a 
publicului 

CJ Dolj 
CJ Mehedinţi 

MMSC 
APM Dolj 
DSP Dolj 

 2. Draftul Planului de 
Management Bazinal - 

programe de măsuri - cadru 
general de abordare 

CAO Craiova 
CRPC S-V Oltenia 

SE Işalniţa 
CE Rovinari 

SECOM Dr. Tr. Severin 
SGA Mehedinţi 

SE Rovinari 
SGA Dolj 

       

 10.12.2015 
 

email;  fax; telefonic 
 

Avizarea PMB 1. Prezentarea Planului de 
Management Bazinal Jiu - al 
doilea ciclu 2016-2021 pentru 

avizare 

Prefectura Dolj 
ABA JIU 
CJ Dolj 

CJ Mehedinţi 
MMSC 

APM Dolj 
DSP Dolj 

CAO Craiova 
CRPC S-V Oltenia 

SE Işalniţa 
CE Rovinari 

SECOM Dr. Tr. Severin 
SGA Mehedinţi 

SE Rovinari 
SGA Dolj 
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Anexa 12.2 
REZULTATELE PROCESULUI DE CONSULTARE a draftului PMB  

Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
comentariil
or/observaţi

ilor* 

Autorii 
comentariilor/ 
observaţiilor 

Comentarii/propuneri/observaţii primite din partea 
stakeholderilor 

Răspuns 
(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

Jiu  

e-mail, 
chestionare 
  
 

Marius BERCA - 
S.C.E. Oltenia 
SA Sucursala 
Divizia Minieră 

1. - consideră că documentul "Probleme importante de 
gospodarirea apelor"  sintetizează foarte bine 
problemele importante privind gospodărirea apelor de 
suprafaţă şi subterane din bazinul hidrografic Jiu; 2.- nu 
s-au menţionat alte propuneri şi comentarii in 
chestionarele transmise 
  

nu este cazul  

Stefania 
SBIRCEA -  
Hidroelectrica 
S.A.-SH. Porţile 
de Fier 

ASSANI - S.C. 
Assani IMP-EXP 
SRL 

Mihai DEMIAN - 
A.P.M. Mehedinţi 

Nicolae Calin 
DEJEU 

A. 
Informarea şi 
consultarea 
publicului 

Se face referire la faptul ca ABA Jiu nu a 
asigurat transparentă în acest sens. 

Prin raspuns oficial la solicitarea d-lui 
Dejeu, Aba Jiu a prezentat Calendarul 
activităţilor desfasurate şi ce urmează a 
se desfasura în acest sens. 

B. Alterări 
hidromorfolo
gice 

1. În documentul "Probleme importante de 
goaspodărirea apelor", problema alterărilor 
hidromorfologice este dezvoltată sumar. 

ABA Jiu printr-un raspuns oficial 
înştiinţează ca problema alterărilor 
hidromorfologice într-o abordare 
aprofundată este realizată în cadrul 
Planului de Management actual publicat 
pe site-ul oficial al instituţiei. 

  
2. Sunt evidenţiate probleme ce ţin de 
modul în care sunt realizate 
microhidrocentralele, lucrările de 

În răspunsul fundamentat de ABA Jiu 
sunt explicitate toate acţiunile 
întreprinse la nivel naţional privind 
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
comentariil
or/observaţi

ilor* 

Autorii 
comentariilor/ 
observaţiilor 

Comentarii/propuneri/observaţii primite din partea 
stakeholderilor 

Răspuns 
(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

regularizare, îndiguire cu evidenţierea 
daunelor pe care acestea le provoacă 
mediului acvatic, sugerând astfel 
interzicerea implementării de noi 
amenajări hidrotehnice în special în ariile 
protejate din zona Siturilor Natura 2000. 

regulile care trebuiesc respectate la 
implementarea acestor tipuri de lucrări, 
pentru a se putea evita efectele 
acestora asupra mediului acvatic. 

C. 
Monitorizarea 
calitătii apei 

1. Monitorizare deficitară a calităţii apei în 
arealul Ariilor Protejate Natura 2000  

Monitorizarea actuală este realizată 
conform Art.8 (anexa V) al Directivei 
Cadru Apă2000/60/CE 

Asociaţia WWF 
România 

 ALTERĂRI 
HIDROMOR
FOLOGICE:                                       
A. În cazul 
întreruperii 
conectivităţii 
longitudinale 
exista riscul 
asigurării 
acesteia prin 
faptul ca 
proiectele şi 
realizarea 
acestora nu 
raspund 
necesităţilor  
peștilor 
migratori. Se 
fac propuneri 
pentru 

1. Interzicerea realizării de lucrări 
hidrotehnice în corpurile de apă aflate în 
stare ecologică foarte bună şi cele care 
fac parte din siturile Natura 2000 
desemnate pentru protejarea speciilor şi 
habitatelor acvatice. 

Nu se justifică având în vedere faptul că 
şi în aceste areale sunt necesare lucrări 
de apărare împotriva inundaţiilor. În 
acest context luam în considerare şi 
conformarea cu Directiva 2007/60/CE 
privind evaluarea şi gestionarea 
riscurilor de inundaţii. 

 

2. Colaborarea cu ihtiologii pentru 
construirea de lucrări de asigurare a 
migraţiei pestilor şi pentru asigurarea 
debitului ecologic corespunzator cu 
necesităţile ecosistemelor aflate în aval 
de lucrările hidrotehnice. 

Institutele de Proiectare care 
fundamentează documentaţii ce vizeaza 
reglementarea din punct de vedere al 
gospodăririi apelor (avize, autorizaţii), 
sunt certificate de catre o comisie 
desemnată la nivelul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice. În aceste 
condiţii implicarea specialiştilor din cadrul 
administraţiilor bazinale de apă 
considerăm că nu este oportună. În 
privinţa debitelor ecologice necesare a fi 
dimensionate în avalul lucrărilor 
hidrotehnice există o metodologie 
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
comentariil
or/observaţi

ilor* 

Autorii 
comentariilor/ 
observaţiilor 

Comentarii/propuneri/observaţii primite din partea 
stakeholderilor 

Răspuns 
(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

includerea în 
al doilea ciclu 
al Planului de 
Management 
bazinal a 
unor măsuri, 
cum ar fi: 

elaborată de INHGA şi aprobată la nivelul 
ANAR, metodologie pe care proiectanţii 
sunt obligaţi să o aibă în vedere la 
elaborarea documentaţiilor tehnice. 

  

3. Introducerea obligaţiei de masurare, 
înregistrare şi transmitere a debitelor 
salubre şi asigurarea accesului public la 
aceste informaţii de mediu (inclusiv prin 
publicarea pe pagina web a rezultatelor 
monitorizărilor) 

De acord, cu obligativitatea măsurării, 
înregistrării  şi transmiterii debitelor 
salubre de catre utilizator prin impunere 
în procesul de reglementare a folosinţei 
de apă. 
In privinta publicarii pe pagina web a 
rezultatelor monitorizarii acestor debite, 
numai cu respectarea legislatiei in 
vigoare.  (Legea 544/12 octombrie 2001 
si Art. 35 din Legea apelor nr.107/1996 
cu modificările si completările ulterioare, 
aliniatele 6 si 7). 

  

4. Inventarierea tuturor surselor de 
fragmentare a continuității râurilor: baraje, 
canale casetate, praguri etc., evaluarea 
influenței acestora, precizarea măsurilor 
necesare și întocmirea unui calendar de 
asigurare/restabilire a continuității 
longitudinale. 

Fara o cunoastere exacta a acestor zone 
de fragmentare a conectivitatii 
longitudinale a raurilor nu era posibila 
fundamentarea programelor de masuri 
care vizeaza reducerea presiunilor 
hidromorfologice asupra corpurilor de 
apa, programe ce se regasesc concret 
evidentiate pentru bazinul hidrografic Jiu 
in anexele 9.17.a (Masuri de asigurare a 
continuitatii longitudinale), 9.17.b (Masuri 
de imbunatatire a conectivitatii laterale), 
9.17.c (Alte tipuri de masuri 
hidromorfologice), 10.4. (Informatii privind 



334 

Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
comentariil
or/observaţi

ilor* 

Autorii 
comentariilor/ 
observaţiilor 

Comentarii/propuneri/observaţii primite din partea 
stakeholderilor 

Răspuns 
(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

exceptiile de la obiectivele de mediu), 
10.5. (Corpurile de apa de suprafata 
pentru care se aplica exceptii), 10.6. 
(Justificarea exceptiilor aplicate corpurilor 
de apa). 

  

5.Modificarea valorii înălțimii lucrărilor de 
0,4 sau 0,5 m de la care începe 
obligativitatea construirii unui pasaj pentru 
fauna acvatică, deoarece este inadecvată. 

Numai după consultarea specialiştilor în 
fenomenul de migraţie al ihtiofaunei. 

  

 ALTERĂRI 
HIDROMOR
FOLOGICE:  
B. În cazul 
întreruperii 
conectivităţii 
laterale:   
  

1. Sunt propuse a se include măsuri de tip 
suplimentar, non-structurale (studii, acte 
normative) privind îmbunătăţirea 
conectivităţii laterale. 

Ar putea constitui un bun suport 
decizional pentru implementarea acestor 
tipuri de măsuri. 

  
2. Sunt propuse a fi incluse lucrări 
concrete de refacere a conectivităţii 
laterale implementate prin proiecte pilot. 

În Planul de Management actual se 
regăsesc concret lucrări pentru 
asigurarea conectivităţii laterale în zonele 
fezabile, pentru care sunt elaborate 
diverse scenarii având ca suport proiecte 
elaborate în acest sens. (proiect de 
cooperare România -Olanda pentru 
elaborarea studiului Renaturarea luncii 
inundabile a fluviului Dunărea, Ghidici - 
Zaval) 
 

  

3. Gestionarea corespunzătoare a zonelor 
ripariene cu rol important în îmbunătăţirea 
calităţii apelor prin reţinerea nutrienţilor şi 
reducerea impactului viiturilor. 
 

Greu de implementat avand în vedere 
regimul de proprietate al acestor terenuri. 
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
comentariil
or/observaţi

ilor* 

Autorii 
comentariilor/ 
observaţiilor 

Comentarii/propuneri/observaţii primite din partea 
stakeholderilor 

Răspuns 
(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

  

 ALTERĂRI 
HIDROMOR
FOLOGICE:    
C. Proiecte 
viitoare de 

infrastructură 

1. În cazul proiectelor importante pentru 
economie care pot periclita starea 
ecologică a corpurilor de apă şi la care se 
pune problema aplicării artcolului 4.7 al 
Directivei Cadru Apă, este necesară 
elaborarea prin act normativ a unui ghid de 
aplicare a acestui articol. 

Propunerea ar avea ca efect justificarea 
mult mai usora în Planul de Management 
a necesităţii aplicării corespunzatoare a 
acestui articol pentru corpurile de apă 
care se pot afla în această situaţie. 

  

D. Aspecte 
integrate 
privind 
management
ul resurselor 
de apă: 
schimbările 
climatice  

1. Realizarea de studii de evaluare a 
vulnerabilităţii fiecarui bazin hidrografic la 
schimbările climatice cu identificarea de 
măsuri necesare unei gestionări 
corespunzatoare a apei în noile condiţii 
climatice. 

Sunt deja dezvoltate o serie de proiecte 
stiinţifice la nivelul României menite să 
clarifice efectul schimbărilor climatice 
asupra diferitelor componente de mediu, 
sociale şi economice, proiecte detaliate 
în Planul de Management actual. 

  

E. Aspecte 
integrate 
privind 
management
ul resurselor 
de apă 

1. Precizarea măsurilor pentru prevenirea 
deteriorării corpurilor de apă cu stare 
buna si foarte bună; 

Programele de măsuri fundamentate în 
Planurile de Management actuale 
vizează îmbunătăţirea stării apelor 
pentru toate corpurile de apă ce nu au 
atins obiectivul de mediu “STAREA 
BUNĂ” şi implicit deteriorarea celor 
aflate în stare bună sau foarte bună. 

    
2. Integrarea planului de amenajare a 
bazinelor în planul de management 
bazinal și nu invers 

La nivelul bazinului hidrografic Jiu 
funcţionează Schema Cadru de 
Amenajare cu cele două componente:  
- Planul de Management al bazinului 
hidrografic Jiu 
- Planul de Amenajare al bazinului 
hidrografic Jiu 
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Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
comentariil
or/observaţi

ilor* 

Autorii 
comentariilor/ 
observaţiilor 

Comentarii/propuneri/observaţii primite din partea 
stakeholderilor 

Răspuns 
(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

Cele doua planuri fac parte integrantă din 
Schema Cadru de Amenajare. 
Nu se pune problema integrarii unui plan 
în celalalt. 

  

F.Reglement
area 
folosinţelor 
de apă   

1. Elaborarea unei metodologii de calcul a 
debitului salubru ținând cont de 
ecosistemele de pe parcursul râului, 
raportându-se și la obiectivele asumate 
prin directive cadru privind apa 

Este elaborată această metodologie de 
catre INHGA şi emisă  DECIZIA ANAR 
nr. 349/23.07.2013. 

  
2. Intocmirea unui plan regulat de 
verificare a aparatelor de debitmetrie. 

Planul regulat de verificare a aparatelor 
de debitmetrie este impus de Insitutele 
de Metrologie. Eliberarea autorizaţiei de 
gospodărirea apelor este condiţionată de 
valabilitatea buletinului emis de 
Metrologie. 

  
3. Publicarea pe pagina web a 
administrațiilor bazinale a avizelor de 
gospodărire a apei, ca informație de mediu 

Numai cu respectarea legislaţiei in 
vigoare. (Legea 544/12 octombrie 2001 
si Art. 35 din Legea apelor nr.107/1996 
cu modificările şi completările ulterioare 
,aliniatele 6 si  7). 

  

e-mail, 
chestionar

e 
Ştefania 
SBIRCEA -  
Hidroelectrica 
S.A.  

solicită modificări la anexele 9.8 si 9.12 : 
1. schimbarea denumirii autoriăţii competente 
responsabile în anexa 9.12 la măsura ' Studiu - 
identificarea soluţiilor tehnic fezabile- refacere 
conectivitate longitudinală' - pentru acumulările PFI şi 
PFII, MMAP- INCDDD- Tulcea în loc de S.C. 
Hidroelectrica S.A- SH Porţile de Fier; 
2.schimbarea sursei de finanţare a măsurii din 'Surse 
proprii' în 'Finanţare UE'  

S-au luat în considerare propunerile şi s-
au operat modificările în anexele 

Draftului Planului de Management 
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Bazinală 
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Modalitatea 
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comentariil
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Autorii 
comentariilor/ 
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(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

    

precizări legate de acţiunile de igienizare a fluviului 
Dunărea în zona acumulărilor PFI şi PFII (dotări cu bărci 
gonflabile, instruirea personalului, achizitionarea unor 
instalaţii de colectare a uleiului sau petrolului în timpul 
poluărilor accidentale)  

nu este cazul 

  
Nicolae CALMĂ 

- APM Gorj 

solicită introducerea unei măsuri care să vizeze 
refacerea conectivităţii longitudinale pe râul Gilort în 
zona localităţii Tg. Cărbuneşti pentru un prag de 
stabilizare al talvegului executat în imediata vecinătate a 
unui pod de către CNADR – DRDP Craiova, motivaţia 
constând în faptul ca în amonte se află site-ul de 
importanţă comunitară Râul Gilort (ROSCI 0362) în care 
se regăseşte specia migratoare scobar şi a cărui migrare 
este îngreunată de existenţa acestui prag. 

Soluţia propusă este aceea de a cădea 
de acord cu deţinătorul lucrării CNADR – 
DRDP Craiova, motivaţia constând în 
faptul că prin această soluţie poate fi 
afectată structura de rezistenţă a 
pragului de stabilizare a talvegului, iar 
promovarea investiţiei se poate face 
numai de către deţinatorul lucrării. 
Oportunitatea  măsurii urmează a fi 
analizată, având în vedere faptul că în 
timp la aceste tipuri de lucrări 
hidrotehnice se produce fenomenul de 
colmatare, în aceste condiţii 
conectivitatea longitudinală fiind 
asigurată. 

  

Marinel NAIDIN 
- Compania de 
Apă Oltenia 
S.A. 

propune ca autorităţile competente să găsească 
împreună metode de conştientizare a publicului, pentru a 
obţine un grad de racordare mai mare la sistemele de 
alimentare şi colectare a apelor uzate. În multe localităţi, 
cu toate că există sistem de alimentare cu apă şi sistem 
de canalizare, oamenii refuză să se racordeze invocând 
preţul foarte mare al serviciilor de apă.  

optimizarea sistemului de alimentare, 
respectiv evacuare – epurare ape uzate, 
astfel încât acesta  să conducă în 
perspectivă la un preţ mic pentru 
cetăţenii care urmează a fi conectaţi la 
aceste sisteme centralizate. 

  
Marin ŞERBAN 
- Administraţia 

propune includerea în draft-ul Planului de management 
a unor măsuri privind acţiunile de igienizare şi 

propunere pertinentă, face obiectul 
Planului Tehnic la nivel de ABA Jiu 



338 

Adminis
traţia 

Bazinală 
de Apă 

Modalitatea 
de primire a 
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(Analiza şi luarea în considerare a 

comentariilor) 

Parcului 
Naţional Defileul 
Jiului 

ecologizare a râului Jiu de pe suparafaţa Parcului 
Naţional Defileul Jiului (PNDJ) şi nu numai; consideră 
necesară stabilirea unor astfel de măsuri având în 
vedere că impactul vizual este puternic pentru cei ce 
tranzitează zona folosid căile rutiere şi feroviare, impact 
ce se răsfrange asupra peisajului natural, ce constituie 
un obiectiv specific de conservare al ariilor naturale 
protejate  

  

Marius 
ARMEANU - 
Consiliul local 
Jiana , judeţul 
Mehedinţi 

consideră că cele mai importante probleme de 
gospodărire a apelor sunt în mod clar prevăzute în 
proiectul Planului de menagement al bazinului 
hidrografic Jiu şi , ca măsură prioritară, menţionează  
monitorizarea zonelor sensibile la nitraţi din arealul 
localităţii Jiana  

Nu este cazul 

  

Marius MARIA - 
Primăria 
Rovinari, judeţul 
Hunedoara 

menţionează că măsurile pentru reducerea poluării cu 
substanţe prioritare au o importanţă deosebită în cadrul 
proiectului Planului de Management bazinal Jiu  

Nu este cazul 

 
*  se completeaza cu una sau mai multe din variantele utilizate: e-mail, fax, postal, website, direct in cadrul intalnirilor, transmitere de 
chestionare,  
** se completeaza in conformitate: prin e-mail, fax, prin chestionar, postal, direct in cadrul intalnirilor, etc.  
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Anexa 12.3 
 

Rezultatele chestionarelor utilizate în procesul de consultare a publicului privind 
elaborarea Planului de Management Bazinal Jiu 2016-2021 

 
 Au fost transmise un număr de 120 chestionare către factorii implicați în 
gospodărirea apelor la nivelul Bazinului Hidrografic Jiu (operatori regionali de apă, agenții 
de protecția mediului, autorități locale, administratori de zone protejate, ONG-uri, 
universități, unități industriale și ferme zootehnice). 
 S-a răspuns la un număr de 38 chestionare, rezultatele acestei consultări fiind 
următoarele:  

 
1. Din ce categorie de factori interesați faceți parte? 

a) Industrie  - 4;  
b) Agricultură - 8; 
c) Transport  - 0; 
d) Operatori servicii de distribuire a apei potabile - 5; 
e) Operatori servicii de canalizare – epurare ape uzate - 7; 
f) Autorităţi locale – municipalităţi, oraşe, comune - 14; 
g) Organizaţii profesionale - 0; 
h) Institute de cercetare – firme de consultanta in domeniul protecţiei mediului - 0; 
i) Comunicare si media - 0; 
j) ONG-uri - 4; 
k)  Altele – 1. 

 
2.Cunoasteți conținutul proiectului Planului de Management al Bazinelor 
Hidrografice ? 

a) Da  - 22;                                                          
b) Nu – 2;                                
c) Mă voi informa -10;             
d) Nu mă interesează  - 0.    

 
3. Dacă da, cum ați aflat despre acesta? 

a) Din mass-media – 2;                                                                                      
b) website-ul Administrației Bazinale de Apă Jiu – 11;                                            
c) De la întâlnirile Comitetului de Bazin Jiu  -1;                                                                                               
d) De la întâlnirile anterioare cu reprezentanții ABA Jiu - 4;                                                                            
e) Altele – 6.        

 
4. Considerați că cele mai importante probleme de gospodărire a apelor din 
spațiul dumneavoastră hidrografic sunt în mod clar prevăzute în proiectul 
Planului de Management al bazinului/spațiului hidrografic? 
a) Da – 24;                                  
b) Nu  - 1;                                  
c) Mă voi informa – 9;               
d) Nu mă interesează – 1;        
e) Dacă răspunsul dvs. este Nu, care sunt sugestiile dvs. pe care considerați că ar 
trebui să le luăm în considerare?    

 - fără comentarii la răspunsul “Nu”. 
 

5. Sunteţi de acord cu obiectivele de mediu propuse pentru corpurile de apă 
de suprafaţă si subterane, precum şi pentru zonele protejate?  
a. Da – 28; 
b. Parțial – 6; 
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c. Nu -1; 
d. Vă rugăm să comentați, în cazul în care răspunsul dvs. este Nu. 

- Nu cunoaşte obiectivele de mediu, dar se va informa 
 

6. Cunoașteți măsurile prevăzute în proiectul Planului de Management al 
bazinului/spațiului hidrografic pe care instituția dumneavoastră va trebui să le 
implementeze? 
a. Da – 18;                                   
b. Nu – 2;                                    
c. Mă voi informa  - 14;  

 
7. Consideraţi că măsurile prevăzute pentru atingerea stării bune a apelor din 

bazinul dvs. hidrografic sunt corect identificate?  
a. Da - 31; 
b. Nu - 4; 
c. Daca Nu, vă rugăm să justificați. 

- fără comentarii la răspunsul “nu” 
 
8. Considerați că măsurile prevăzute în proiectul Planului de Management al 

bazinului/spațiului hidrografic pot fi realizate la termenele și din sursele de 
finanțare prevăzute în Programul de Măsuri? 

a. Da - 29;                   
b. Nu  - 5;                 
c. Daca răspunsul dvs. este Nu, vă rugăm să justificați. 
 - fără comentarii la răspunsul “Nu”. 
      
9. Sunteți de acord cu valorile de investiții prevăzute pentru fiecare măsură ce 

vizează instituția/unitatea dumneavoastră? 
a. Da  - 28;                
b. Nu -7;                  
c. Daca răspunsul este Nu, vă rugăm să precizați punctul  dvs. de vedere. 
 - Nu cunoaşte investiţiile prevăzute; 
 - fără comentarii la răspunsul “Nu”. 

       
10. Considerați că este necesară includerea altor măsuri, pentru 

instituția/unitatea dumneavoastră, în vederea conformării cu legislația în vigoare 
privind factorul de mediu – apa, ținând cont și de propria dumneavoastră 
strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung ? 

a)  Da – 9;                  
b)  Nu – 26;                   
c)  Dacă răspunsul dvs. este Da, vă rugăm sa precizați care sunt aceste măsuri. 
 - fără comentarii la răspunsul “da”. 

 
11. Ce măsuri specifice din cadrul proiectului Planului de Management Bazinal 
considerați că ar fi prioritare ? 
- măsuri pentru recuperarea costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu 

apă, canalizare şi epurare 
- identificarea surselor de poluare. 
-  reducerea eroziunii  
- reabilitarea/construirea sistemelor de colectare a apelor pluviale. 
-  sisteme centralizate de canalizare. 
-  Staţii de epurare modernizate. 
- accesarea de fonduri nerambursabile pentru construirea/reabilitarea staţiilor de 

epurare si pentru extinderea/reabilitarea sistemelor de canalizare. 
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- întărirea motivaţiei pentru respectarea legilor aplicabile 
- masurile legate de prevenirea poluărilor 
- toate categoriile de măsuri propuse în cadrul proiectului sunt la fel de necesare și 

importante. Dacă ar trebui stabilita totuși o prioritate a acestora, considerăm că 
primele poziții ar fi ocupate de măsurile pentru asigurarea calității și distribuției 
corespunzătoare a apei potabile și asigurarea sănătății populației, urmate fiind de 
măsurile pentru protecția surselor de apă, în vederea reducerii 
poluărilor/impactului diferitelor activități asupra factorului de mediu APĂ. 

- amenajarea cursurilor de apă pentru apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor; 
- regularizarea şi apărarea malurilor;  
- producerea de energie regenerabilă; 
- managementul nămolului de la staţiile de epurare; 
- masuri pentru reducerea costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apa, 

canalizare si epurare; 
- consultanta pentru operatorii de apa si canalizare; 
- regularizarea tuturor râurilor si limitarea eroziunii malurilor; 
- Monitorizarea zonelor sensibile la nitraţi 

 
12. Sunteţi de acord cu modul în care au fost planificate/estimate costurile 

măsurilor pentru instituția/unitatea dvs.?  
a) Da - 27; 
b) Nu -8; 
c) Vă rugăm să comentați, în cazul răspunsului b). 

 - fără comentarii la răspunsul “nu”. 
 
  

13. Puteți identifica și alte surse de finanțare pentru realizarea măsurilor  
suplimentare decât cele menționate în proiectul Planului de Management al 
bazinelor hidrografice?  

a) Da – 3; 
b)  Nu - 31; 
c) Dacă răspunsul dvs. este Da, precizați sursa de finanțare. 

 - fără comentarii la răspunsul “da”. 
 

 
14. Unitatea / instituția dvs. deține o strategie/planuri de dezvoltare pe termen 
mediu și lung care include și măsuri de protecția mediului neincluse în 
programele de etapizare sau conformare ale autorizațiilor de gospodărirea 
apelor? 

a) Da – 0; 
b) Nu – 21; 
c) Avem în vedere în viitorul apropiat. -13; 
d) Daca răspunsul dvs. este Da, puteți să detaliați? 
  

 
15. Care dintre următoarele răspunsuri descriu cel mai bine opinia dvs. în ceea ce 

privește proiectul Planului de Management Bazinal și implicit al programului de 
măsuri? 

a) sunt de acord  - 26 ;                                          
b) sunt de acord într-o anumită măsură  - 5;       
c) mă opun într-o oarecare măsura - 1;               
d) mă opun  - 1; 
e) pentru oricare din răspunsurile b) - d), vă rugăm să precizați care sunt motivele.                                                    

 - fără comentarii la punctele b) – d) 
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16. Sunteți informat ca Planul de Management Bazinal va avea caracter legislativ 
obligatoriu (va fi aprobat prin HG, conform Legii Apelor nr.107/1996,cu completările și 
modificările ulterioare). 

a) Da – 24 ;        
b) Nu  - 10 ;       

 
 

17. Credeți că este important? 
a) să fiți informat și consultat despre proiectul Planului de Management Bazinal?  - 
23 ; 
b) să aveți contacte permanente cu autoritățile în domeniul gospodăririi apelor ? - 
10;   
c) sa participați activ în dezvoltarea programului de măsuri și a Planului de 
Management Bazinal?  - 7. 

 
 
18. Consideraţi ca exista informaţii disponibile pentru public, suficiente pentru 
informarea și participarea activă a dumneavoastră în procesul de consultare? 

a) Da – 27 ;        
b) Nu  - 7;      
c) Daca răspunsul este Nu, vă rugăm completați cu sugestiile dumneavoastră.   
 - fără comentarii la răspunsul “Nu”. 

 
19. Care sunt metodele de informare pe care le preferați și pe care le găsiți mai 
eficiente pentru implicarea activă a dvs. în problemele privind protecția mediului 
și a apelor în special? 

a) Website – 7;                    
b) e-mail – 22;                       
c) scrisori  - 1;                     
d) broşuri/pliante – 3;            
e) întâlniri organizate – 5;     
f) altele – 0.                          

 
 

20. Alte probleme, recomandări și sugestii privind proiectul Planului de 
Management al bazinelor hidrografice. 
 

- realizarea de informări periodice a stadiului de implementare a planului de 
management/probleme identificate in teritoriu si soluţii date de specialişti. 
- o informare curenta cu ceea ce se întreprinde si o legătură strânsă cu partenerii de 
discuţii 
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