
Anexa 9.9 
 

Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile industriale din bazinul hidrografic Jiu 
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Nume măsură Descriere măsură 
Tip masură 

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

Codul *corpului de 
apă de suprafaţă / 

subterană 

Tip presiune 
semnificativă**  

Data 
finalizării 
măsurii 

Substanţe 
prioritare şi 

poluanţi 
specifici*** 

Nume 
poluanţi 

pentru ape 
subterane** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

1 MH 

"Construire hală 
industrială tip 

monobloc pentru 
fabricarea hârtiei", 

lucrări de 
racordare la 
canalizările 
existente. 

Lucrări de 
racordare ape 
tehnologice și 

ape menajere de 
la noua investiție 

la canalizările 
existente 

B11.3a 
 

RORW14-1_B2 1.1, 4.2.1 2022 detergenți 

- 

2 MH 

Tratarea locală a 
surplusului de apă 
la noua mașină de 

fabricat hârtie. 

Instalarea unui 
filtru ALGAS 

pentru recupera 
rea fibrei celulozi 

ce din apele 
uzate. 

B11.3a 
 

RORW14-1_B2 1.1, 4.2.1 2022 detergenți 

- 
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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 ALPHA CONSTRUCT 

SISTEM S.A. 
Drobeta Turnu Severin 

SC CCH SA Drobeta 
Turnu Severin 150000 

- - SP  

2 SC CCH SA Drobeta 
Turnu Severin 

SC CCH SA Drobeta 
Turnu Severin 

150000 
- - SP  

 
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:  

✓ Presiune semnificativă 1.1 - Punctiforme- Ape uzate urbane 
✓ Presiune 4.2.1 - Baraje, bariere și ecluze pentru hidroenergie 

 
*** - 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 

SP = surse proprii 


