
Anexa 9.10 
 

Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile agricole (ferme/ complexe 
zootehnice) din bazinul hidrografic Jiu 
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Nume măsură Descriere măsură 

Tip 
mas
ură 

(B11.
3.a, 
B11.
3b-l) 

Codul 
*corpului de 

apă de 
suprafaţă / 
subterană 

Tip 
presiune 
semnifica

tivă**  

Data 
finaliză

rii 
măsurii 

Substanţe 
prioritare 

şi poluanţi 
specifici*** 

Nume 
poluanţi 

pentru ape 
subterane** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

1 DJ 

Modernizare- 
retehnologizare a 
echipamentelor de 

la stația de 
epurare și 
racordarea 

sediului central la 
sistemul 

centralizat de 
canalizare și apă 

curentă și a secției 
exterioare Făcăi la 

sistemul 
centralizat de 

canalizare 

Modernizare- 
retehnologizare a 
echipamentelor de 
la stația de epurare 

și racordarea 
sediului central la 

sistemul centralizat 
de canalizare și apă 
curentă și a secției 
exterioare Făcăi la 
sistemul centralizat 

de canalizare 

11.3.a 
RORW7.1.45
_B142/ROJI

05 
- 2022 
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Nr. 
crt. 

Autoritate 
competentă 
responsabilă 

Parteneri pentru 
implementarea efectivă 

a măsurii***** 

Costuri planificate (Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Comentarii 

investiţii 
Operare/ 

Întreţinere 
anuale 

Alte costuri 

0 10 11 12 13 14 15 16 

        

1 

Administraţia 
Naţională a 
Penitenciare 

lor 

A.N.P.-Penitenciarul cu 
Regim Semideschis 
Pelendava Craiova 

434290 17370 0 BS 

  
Masura inițială  se regăsește în 
această masură nouă  extinsă 
(inițial erau prevăzute investiții 
numai pentru platformele de 
depozitare a nămolului din 
cadrul stației de epurare) 

 

 
Note 

11.3a – măsuri de bază impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene (ex. Directiva 2010/75/UE privind emisiile 
industriale); 

* Codul corpului de apă de suprafaţă  / subterană – Codul corpului de apă de suprafaţă / subterană  asupra căruia are efect măsura 

** Presiuni semnificative de tip: 

“ - “ nu au fost identificate presiuni semnificative pe acest corp de apă; 

*** - 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; 

“ - “ nu au fost identificate masuri adresate substantelor prioritare şi poluanţilor specifici. 

*** Parteneri pentru implementarea efectivă sunt beneficiarii implementării efective a măsurii 

 

Legendă 

BS – buget de stat 


