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CAPITOLUL III 

SOLUL 
 
 
 
III.1. Calitatea solurilor: stare şi tendinţe   
 
III.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate  
 

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de 
manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile 
agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de bonitare medie, pe 
ţară (clasa I – 81-100 puncte – clasa a V-a – 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor 
dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se 
obţine printr-o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând 
favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură date, în 
condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale. 

În judeţul Dolj, zona cernoziomurilor, cea mai sudică se întinde numai la Vest de Jiu, 
pe primele 3 terase ale Dunării, este limitat spre NORD de o linie sinuoasă care porneşte de 
la Cetate şi trece pe la Băileşti, Siliştea Crucii, Urzicuţa, Bârca, Comoşteni. 
Aceste soluri cu fertilitate naturală mare resimt mult lipsa apei tocmai în perioada de  
vegetaţie a plantelor cultivate, pe de o parte din cauza insuficientei cantităţi de precipitaţii 
atmosferice, iar pe de altă parte din cauza permeabilităţii mari, atât a solurilor, dar mai ales 
a substratului acestora în care predomină depozitele cu textură uşoară (nisipoasă, nisipo-
lutoasă, lutonisipoasă). 

Mai puţin resimt această lipsă cernoziomurile freatic-umede din zona care ocupă arii 
întinse mai ales la VEST de Desnăţui. 

Zona solurilor brun-roşcate ajunge spre NORD pe linia localităţilor Carpen, Bucovăţ, 
Lăcriţa Mare, prezentând un intrând la NORD de Craiova până dincolo de Şimnic. 
Sunt soluri argilo-iluviale cu un grad mediu de fertilitate naturala, care pot fi folosite atât 
pentru diverse culturi de câmp cât şi în pomicultură şi viticultură. 
Cea mai nordică este zona solurilor brune, care cuprinde în întregime Dealurile Amaradiei şi 
în cea mai mare parte din Câmpia colinară a Argetoaiei şi din Câmpia piemontană a Oltului. 
În această zonă, din cauza fragmentării pronunţate a reliefului, versanţii au soluri erodate 
care pun probleme de protecţie specială, au o întindere mare, pe alocuri depăşind chiar pe 
cea a terenurilor plane cu soluri neerodate. 

Zona cernoziomurilor levigate se găseşte la NORD de zona cernoziomurilor propriu-
zise, pe terasele mai vechi şi mai înalte ale Dunării şi în partea sudică a câmpului Sălcuţei, 
precum şi la EST de Jiu pe câmpurile Amărăştilor şi Leu – Dioşti. 
Solurile intrazonale în care cea mai largă răspândire o au aşa numitele smolnite 
(vertisoluri). 

Sunt soluri care se lucrează foarte greu, atât în stare umedă cât şi uscată. 
Solurile neevoluate includ vegosolurile de pe versanţii intens erodaţi din nordul 

judeţului, majoritatea solurilor din lunci şi zona nisipurilor eoliene dintre Dunăre şi Desnăţui 
şi de la est de Jiu. 

Aceste soluri necesită lucrări agrotehnice si hidroameliorative speciale, permanente 
pentru a fi menţinute în circuitul agricol. 
Suprafaţă agricolă a judeţului Dolj este de 585 136 ha, din care suprafaţa arabilă este  
reprezentată de 488 556 ha. 

Modul de utilizare a suprafeţei totale de 741 402 ha este urmatorul: 
 Suprafaţa agricolă: 585 136 ha 
 Păduri: 85 308 ha 
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 Ape: 20886 ha 
 Căi de acces: 13536 ha 
 Curţi: 30510 ha 
 Neproductive: 6026 ha 

 
Din suprafaţa agricolă,  judeţul Dolj are o suprafaţă arabilă de 488 556 ha. 
Modul de utilizare a suprafeţei agricole la nivelul judetului Dolj . 
 

Tabelul nr. III.1.1.1. 

Dolj 2013 2014 

Teren arabil 488602 488556 

Pasuni si fanete 71357 71357 

Vii 17332 17332 

libvezi 7908 7908 

 
Graficul nr. .III.1.1.1. Ponderea tipurilor de folosinţă din totalul agricol la nivelul anului 2013 

 
 
Graficul nr. .III.1.1.2. Ponderea tipurilor de folosinţă din totalul agricol la nivelul anului 2014 
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Incadrarea terenurilor agricole pe clase de calitate 
Ponderea tipurilor de folosinţă din totalul agricol la nivelul anului 2014. 

 
Tabelul nr. III.1.1.2. 

 I II III IV V 

ARABIL 95762 183257 137550 61314 11213 

PASUNE SI FANETE 249 5663 19934 23201 19377 

VII 345 2790 6592 5430 2021 

LIVEZI 97034 193883 166532 94530 33536 

 
Graficul nr. .III.1.1.3. 

 
 
 
III.1.2. Terenuri afectate de diverşi factori limitativi  
 

Carbonul organic din sol influenţează fertilitatea solului, capacitatea de reţinere a 
apei, rezistenţa la compactare, biodiversitatea precum şi sensibilitate la acidifiere sau 
alcalinizare. 

CARBONUL ORGANIC DIN SOL- Variaţia conţinutului de carbon organic din soluri 
fertile.Pierderea de materie organică din soluri și, ca atare, emisiile sporite de CO2 
reprezintă o problemă deosebit de gravă, din pricina contribuției pe care o aduce la 
schimbările climatice. Pe lângă impactul negativ asupra calității solului, pierderea materiei 
organice a solului poate duce la emisii de dioxid de carbon în atmosferă și, astfel, poate 
avea un impact negativ asupra obiectivelor UE de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.  
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Figura nr.III.1.2.1. Carbonul Organic din solul fertile 

 
Legendă Sursa: http://www.icpa.ro/proiecte/INSPIRE-Sol.pdf  
Mov: Mai mare de 6%  
Kaki inchis: Medie 2-6 %  
Kaki deschis: Scazut 1-2%  
Bej: Foarte scazut mai mic de 1%  
Sursa de informaţii: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/ 

  
Tendinţa în variaţia conţinutului de carbon organic din sol  

Nivelul natural al carbonului organic în sol în condiţii climatice stabile a fost 
substanţial redus în timp datorită schimbării folosinţelor terenurilor în urma expansiunii sau 
dezvoltării agriculturii în detrimentul arealelor acoperite de păduri, în întreaga Europă. De 
asemenea introducerea unor tehnologii agricole îmbunătăţite, cum ar fi afânarea adâcă, 
rotaţiile de culturi scurte etc., au influenţat în sens negativ cantitatea de materie organică 
prezentă în orizonturile de suprafaţă ale solurilor agricole.  

Cea mai eficientă metodă de gestionarea carbonului din sol pentru atenuarea 
schimbărilor climatice este protejarea stocurile existente şi în special a stocurile mari de 
turbă şi altor soluri cu un conţinut ridicat de carbon organic, deoarece emisiile de CO2 din 
soluri sunt cauzate de conversia conţinutului de carbon organic. Efectele schimbărilor 
climatice asupra carbonului organic din sol şi a respiraţiei solului sunt complexe şi depind 
de condiţiile climatice şi biotice specifice. Solul înmagazinează de două ori mai mult carbon 
organic decât vegetaţia. Solurile din UE conţin peste 75 de miliarde de tone de carbon 
organic, ceea ce este echivalent cu de aproape 50 de ori volumul anual de emisii de gaze 
cu efect de seră care se produce. Cu toate acestea, producţia arabilă intensivă şi continuă 
poate duce la reducerea materiei organice din sol. Cele mai mari emisii de CO2 din soluri 
sunt cauzate de conversia solurilor organice, şi se ridică la 20-40 tone de CO2 pe ha şi an. 
În România, primele rezultate pentru evaluarea calităţii solurilor forestiere cu ajutorul 
parametrilor fizico-chimici (la nivelul orizontului organic al solului şi la nivelul orizonturile 
minerale geometerice), au fost obţinute în urma campaniei de monitorizare a solurilor 
forestiere din anul 1995. La nivelul orizontului organic (O), s-a constatat că factorii climatici 
au o influenţă hotărâtoarea asupra acumulării de carbon organic, indiferent de tipul de sol şi 
natura resturilor organice. Datorită acestei influenţe dominante a factorilor climatici asupra 
conţinutului solului în C.org. s-au remarcat tendinţe de creştere sau descreştere a acestui 
parametru în raport cu altitudinea, de la cca 26 g.kg.-1 la 61 g.kg-1. Pentru orizontul organic 
(O), determinările efectuate au pus în evidenţă la nivelul întregii ţări valori foarte scăzute şi 
scăzute ale carbonului organic (de maximum până la 300 g.kg-1). Astfel, conţinutul în 
carbon organic a rezultat a fi în strânsă legătură cu marile zone bioclimatice (în zona 
montană sunt cele mai ridicate valori, în timp ce în zona de deal sunt valori mijlocii şi 
scăzute; în zona de câmpie sunt de asemenea conţinuturi ridicate, tipul de sol având un rol 
determinant în acest sens).  

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wrb/
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În România practicarea agriculturii convenţionale timp îndelungat, prin aplicarea unui 
management agricol defectuos, fără a avea în vedere condiţiile specifice locale (sol, climat, 
relief) a determinat reducerea rezervei de materie organică din sol mai ales în arealele 
cerealiere din zona de sud, sud-est. Lucrarea intensivă a solului, păstrarea la suprafaţă şi 
încorporarea unor cantităţi reduse de resturi vegetale în sol, a determinat accelerarea 
proceselor de mineralizare a materiei organice şi scăderea simţitoare a conţinutului de 
carbon organic, fiind afectate toate celelalte caracteristici şi procese, solurile devenind mult 
mai vulnerabile la destructurare, eroziune, salinizare, acidifiere, dezechilibre nutritive etc.  

Surse: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/soil-organic-carbon-
1/assessment; Raportul Comisiei - Implementarea Strategiei tematice pentru protecția 
solului și activitățile în curs, COM/2012/046 final; ICAS, Monitorizarea calităţii solurilor 
forestiere din România. Rezultate obţinute în reţeaua europeană de 16x16km, 1995  
 

Informaţii specifice  
 Sub acest aspect se poate include ca zonă ce necesită reconstrucţia ecologică zona 
nisipurilor din stânga Jiului recunoscută în triunghiul Sadova – Bechet – Corabia, unde 
datorită tăierilor neraţionale a perdelelor de protecţie s-a intensificat fenomenul de 
deşertificare si extindere a zonei de aridizare.  
Defrişările masive şi ploile abundente din ultimii ani au mărit incidenţa alunecărilor de teren 
în judeţul Dolj, în special în zonele caracterizate de soluri preponderent argiloase şi în 
consecinţă expuse riscului producerii acestor calamităţi. 
Pe raza D.S. Dolj se gasesc 1978 ha terenuri neproductive (ce nu pot fi ameliorate prin 
lucrari de impadurire), după cum urmează: 

o stâncării, abrupturi – 24 ha; 
o bolovănişuri, pietrişuri – 11 ha 
o nisipuri – 991 ha 
o râpe, revene – 45 ha; 
o sărături cu crusta – 221 ha 
o mocirle, smârcuri – 568 ha; 
o gropi de împrumut şi depuneri sterile – 118 ha. 

În judeţul Dolj există următoarea situaţie a terenurilor: 
 Suprafaţa terenurilor supuse  eroziunii  în judeţul Dolj este de 20707 ha,cca 3,5% din 
totalul agricol. 
          Suprafaţa terenurilor afectată de deşertizare este de 14650 ha, cca 3,5% din totalul 
agricol 
           Suprafaţa terenurilor afectată de alunecari este de 1324 ha, cca 0,2 % din totalul 
agricol 
           Suprafaţa terenurilor afectată de exces de umiditate este de 14400ha, cca 2,5 % din 
totalul agricol 
           Suprafaţa terenurilor cu soluri acide este de  233381 ha, cca 39,5% din totalul agricol 
           Suprafaţa terenurilor  fara vegetatie sau vegetatie degradata este de 5200 ha, cca 
0,9 % din totalul agricol 
 
Surse de informaţii: 
- Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice Judeţene;  
- Ministerul Agriculturi şi Dezvoltări Rurale  

 

Notă: Nu există date complete şi actualizate privind suprafaţa terenurilor agricole afectate 
de diverşi factori limitativi ai capacităţii productive pentru ultimii ani. 
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III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor    
 
III.2.1. Zone afectate de procese naturale   
 
Situri contaminate de procese antropice  

Managementul siturilor contaminate are ca scop ameliorarea oricărui efect advers 
suspectat sau dovedit de degradare a mediului şi de a reduce ameninţările potenţiale 
asupra sănătăţii umane, corpurilor de apă, solului, habitatelor, produselor alimentare şi 
biodiversităţii.  
  Emisiile de substanţe periculoase din surse locale pot avea consecinţe profunde 
asupra calităţii solului şi a apei, în special a apelor subterane. Managementul siturilor 
contaminate are ca scop evaluarea efectelor negative cauzate de surse locale şi luarea de 
măsuri pentru a satisface standardele de mediu în conformitate cu cerinţele legale în 
vigoare.  

Indicatorul înregistrează progresul în managementul siturilor contaminate şi 
restricţiile de utilizare a terenurilor şi a apei de suprafaţă/subterană. Prezintă, de asemenea, 
cheltuielile asociate efectuate de către sectoarele public şi privat pentru remediere.  

O serie de activităţi care cauzează poluarea solului pot fi clar identificate. Acestea se 
referă, în special, la scurgerile apărute în timpul activităţilor industriale şi a depozitării 
deşeurilor provenite din surse municipale şi industriale.  

Punerea în aplicare a reglementărilor în vigoare (Directiva privind depozitele de 
deşeuri, Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Directiva-cadru privind 
apa) ar trebui să aibă ca rezultat o diminuare a noilor contaminări ale solului. Cu toate 
acestea sunt încă necesare eforturi mari pentru a face faţă contaminării istorice. (Sursă 
bibliografică: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-in-management-
of-contaminated-sites/) 
 
Managementul  siturilor contaminate 

Inventarul siturilor potential contaminate, natura poluantului şi tipul de activitate ce a 
provocat poluarea, suprafaţa contaminată – ha, localizarea poluanţilor) este redat în tabelul 
următor: 
  Termenul „sit potenţial contaminat” include orice site în care se suspectează, dar nu 
este verificată, o contaminare a solului, şi sunt necesare investigaţii detaliate pentru a 
verifica dacă există un impact relevant. 
 

Tabelul nr. III.2.1.1. 

Nr. 
crt. 

Numele 
proprietarului / 

administratorului 
/ deţinătorului 

sitului 
contaminat 

Localizarea 
sitului 

contaminat 

Tipul de 
proprietate 

asupra 
terenului 

Tipul activităţii 
poluatoare 

Natura 
sursei de 
poluare 

Natura 
poluanţilor 

Vârsta 
poluării 

Suprafaţa 
contaminată 

(m
2
) 

Observaţii 

1 
Petrom S.A. -
Membru OMV 

Group 

Gherceşti 
 

Proprietate 
privată 

industria 
petrolieră 

 

poluare 
accidentală 

 

produse 
petroliere 

 

1997 
 

17050 
 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 

analitic 

2 
Petrom S.A. -
Membru OMV 

Group 

com. 
Brădeşti 

 

proprietate 
privata 

 

industria 
petrolieră 

 

 
poluare 

accidentală 
 
 

produse 
petroliere 

 

1990 
 

71492 
 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 

analitic 

3 
Petrom S.A. 

Combinat 
DoljChim 

DE 70, km 
7, Craiova, 

207340, 
judeţul Dolj 

 

proprietate 
privata 

 

industria chimica 
 

poluare 
accidentală 

 

ape fosfo-
amoniacale 

 

1961 
 

65 000 
 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 

analitic 

4 
S.C. 

Electroputere S.A. 
 

Calea 
Bucureşti 

nr.80, 
 

proprietate 
privata 

 

productia de 
motoare, 

generatoare si 
transformatoare 

poluare 
accidentală 

 

metale 
grele, 

produse 
petroliere 

1989 120 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 
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Nr. 
crt. 

Numele 
proprietarului / 

administratorului 
/ deţinătorului 

sitului 
contaminat 

Localizarea 
sitului 

contaminat 

Tipul de 
proprietate 

asupra 
terenului 

Tipul activităţii 
poluatoare 

Natura 
sursei de 
poluare 

Natura 
poluanţilor 

Vârsta 
poluării 

Suprafaţa 
contaminată 

(m
2
) 

Observaţii 

electrice  
 

analitic 

5 

S.C. Complex 
Energetic Craiova 

S.A. Sucurdala 
Electrocentrale 

Craiova II 

str. Bariera 
Vâlcii, nr. 

195, 
Craiova 

 

Ministerul 
Economiei - 
proprietate 
privata a 
statului 

 

depozit deşeuri 
 

depozitare 
zgura si 
cenuşă 

 

zgura şi 
cenuşa 

 

2004 
 

1200000 
 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 

analitic 

6 
Ford Romania 

S.A. 
 

Str. Caracal 
nr. 119. 

 

proprietate 
privată 

 

industria 
construcţiilor de 

maşini 
 

poluare 
accidentală 

 

metale grele, 
produse 

petroliere,azb
est, dizolvanţi 

 

1976 
 

1090000 
 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 

analitic 

7 

Depozit 
Neecologic 

Mofleni (Primăria 
Municipiului 

Craiova) 
 

Mofleni 
 

domeniul 
public 

 

depozit deşeuri 
municipale 

 

depozitare 
deşeuri 

municipale 
 

metale 
grele, 

compuşi 
anorganici 

 

1975 
 

334200 
 

Contaminare 
observată 

dar 
nedovedită 

analitic 

  
Obiectivul principal al politicii de mediu este acela de a obţine o calitate a mediului 

înconjurător în care nivelurile de contaminanţi rezultaţi în urma activităţilor antropice nu 
determină impacturi sau riscuri semnificative pentru sănătatea umană.  
Reglementările legale pentru protecţia calităţii apei există la nivel naţional cât şi la niveul 
UE, însă în ceea ce priveşte calitatea solului nu au fost implementate standarde legale la 
nivelul UE, până în prezent. Aceste standarde există doar în unele ţări din UE. În general, 
legislaţia are ca scop prevenirea unor noi contaminări şi stabilirea unor obiective pentru 
remedierea locurilor unde standardele de mediu au fost deja depăşite.  
 Surse de informaţii :  
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/evaluare_impact_planuri/2011-12-05/2011-12-
05_evaluare_impact_planuri_strategianatgestsituricontaminate2011.pdf 
 
 
III.3. Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor    
 
III.3.1. Utilizare şi consumul de îngrăşăminte  
 
 Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important care determină productivitatea 
plantelor şi fertilitatea solului. Cercetările efectuate au demonstrat că îngrăşămintele pot 
provoca dereglarea echilibrului ecologic în cazul în care sunt folosite fără a se lua în 
considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor. 
 Utilizarea neraţională a îngrăşamintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi 
fosfaţi, care au efect toxic asupra microflorei din sol şi duce la acumularea în vegetaţie a 
acestor elemente.  
 

Tabelul nr. III.3.1.1. 

 U.M 
Total agricultură 

din care: 
sector privat 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

Îngrăşăminte chimice 
aplicate -  total  
(substanţă activă) tone 19645 15740 24570 17066 24457 18116 14898 23224 16767 24126 

 Azotoase tone 17970 13700 19154 13381 19980 16615 12909 18005 13118 19705 

 Fosfatice tone 1448 1768 5189 3098 4033 1303 1751 5001 3062 3977 

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/evaluare_impact_planuri/2011-12-05/2011-12-05_evaluare_impact_planuri_strategianatgestsituricontaminate2011.pdf
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/evaluare_impact_planuri/2011-12-05/2011-12-05_evaluare_impact_planuri_strategianatgestsituricontaminate2011.pdf
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 Potasice tone 227 272 227 587 444 198 238 218 587 444 
Îngrăşăminte naturale 
aplicate - total tone 106004 45263 72748 52305 54050 100654 41123 71015 52305 52050 

            
Suprafaţa pe care s-
au aplicat 
îngrăşăminte chimice - 
total ha 236222 234314 238609 228767 294941 219417 220934 217675 225228 290288 

 Azotoase ha 201955 199191 161093 154533 217099 188464 187011 146288 151826 213332 

 Fosfatice ha 29233 26528 72169 66571 67940 26501 26179 66233 65739 67054 

 Potasice ha 5034 8595 5347 7663 9902 4452 7744 5154 7663 9902 
Suprafaţa pe care s-
au aplicat 
îngrăşăminte 
naturale -  total ha 12819 3529 4980 4754 3184 12284 3196 4678 4754 3084 

 

Graficul nr. III.3.1.1 Utilizare îngrăşăminte chimice în agricultură în perioada 2009-2013 în 
judeţui Dolj 

 
 

Graficul nr. .III.3.1.2 Tendinţe în utilizarea îngraşămintelor chimice în agricultură în perioada 
2009 -2013 în judeţul Dolj 

 
Surse de informaţii:   Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Direcţia pentru Politici de Agromediu, 
Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar);  
 

Pentru anul 2014 nu deţinem date. 
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III.3.2. Consumul de produse de protecţia plantelor   
 

Tabelul nr.III.3.2.1 Consum de produse pentru protecţia plantelor in Dolj (tone substanţă 
activă) in judeţul Dolj 
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Graficul nr.III.3.2.1 Variaţia anuală a consumului total de pesticide  (kg/ha) in perioada 

2010- 2013 

 
 
Graficul nr.III.3.2.2. Variatia anuala a consumului de sorturi de pesticide (kg/ha) in perioada 

2010- 2013 

 
 

În curs de realizare baza de date pentru anul 2014. 
 
 

III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare  
 

Problema cea mai gravă care a afectat agricultura românească în ultimul deceniu a 
fost aceea că, o dată cu reforma agrară şi retrocedarea terenurilor agricole foştilor 
proprietari (în anul 1991), sistemele de irigaţii au fost distruse aproape complet.Astfel, 
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suprafaţa efectiv irigată a exploataţiilor agricole, la nivelul judeţului Dolj, în anul agricol 2012 
- 2013, a fost de 4204,55 hectare (38,2% din suprafaţa amenajată pentru irigaţii), şi 
reprezintă 0,8% din suprafaţa agricolă utilizată a judeţului (faţă de 1,2% media pe ţară). 
Sistemul de irigaţii a fost mai bine dezvoltat în cadrul exploataţii lor cu personalitate 
juridică acestea irigând 1,4% din totalul suprafeţei agricole utilizate, comparativ cu 
exploataţiile agricole fără personalitate juridică, care au făcut irigaţii doar pe 0,5% din 
suprafaţa agricolă utilizată de acestea. 

Exploataţiile agricole cu personalitate juridică au irigat o suprafaţă mai mare, în anul 
agricol 2012 - 2013, reprezentând 2688,00 hectare (63,9%) din totalul suprafeţei agricole 
irigate în timp ce exploataţiilor agricole fără personalitate juridică le-au revenit doar 1516,55 
hectare (36,1%). 
 

Tabelul nr.III.3.3.1. Exploataţii agricole cu suprafaţa amenajată pentru irigat şi suprafaţa 
amenajată pentru irigat, după statutul juridic al exploataţiilor agricole 

 

Exploataţii agricole cu suprafaţa 
amenajată pentru irigat (număr) 

Suprafaţa amenajată pentru irigat 
(hectare) 

Exploataţii 
agricole fără 
personalitate 

juridică 

Exploataţii 
agricole cu 

personalitate 
juridică 

Total 

Exploataţii 
agricole fără 
personalitate 

juridică 

Exploataţii 
agricole cu 

personalitate 
juridică 

Total 

A 1 2 3 4 5 6 
Dolj 3890 6 3896 8187,80 2806,61 10994,41 

 
Tabelul nr.III.3.3.2. Exploataţii agricole cu suprafaţa efectiv irigată şi suprafaţa efectiv 

irigată, după statutul juridic al exploataţiilor agricole 

 

Exploataţii agricole cu suprafaţa 
amenajată pentru irigat 

Suprafaţa amenajată pentru irigat 

Exploataţii 
agricole fără 
personalitate 

juridică 

Exploataţii 
agricole cu 

personalitate 
juridică 

Total 

Exploataţii 
agricole fără 
personalitate 

juridică 

Exploataţii 
agricole cu 

personalitate 
juridică 

Total 

A 1 2 3 4 5 6 

Dolj 2377 5 2382 1516,55 2688,00 4204,55 

 
Tabelul nr.III.3.3.3. Suprafaţa terenurilor amenajate cu  lucrări de desecare, pe categorii de 

folosinţă a terenurilor 

                                                                                                                     - hectare - 

Îmbunătăţiri funciare 2009 2010 2011 2012 2013 

A 1 2 3 4 5 

      

Terenuri desecate - total      

 Suprafaţa totală amenajată 142532 142532 142532 142532 142532 

 Suprafaţa agricolă amenajată 124467 124467 124467 124467 124466 

 Teren arabil 112866 112866 112866 112866 112865 

 Păşuni naturale 7185 7185 7185 7185 7185 

 Fâneţe naturale 711 711 711 711 711 

 Vii, pepiniere viticole şi 
hămeieşti 

3077 3077 3077 3077 3077 

 Livezi de pomi, pepiniere, 
arbuşti fructiferi 

628 628 628 628 628 
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Tabelul nr.III.3.3.4. Suprafaţa terenurilor amenajate cu  lucrări de ameliorare şi combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosinţă a terenurilor 

                                                                                                                                                   - hectare - 

Îmbunătăţiri funciare 2009 2010 2011 2012 2013 

A 1 2 3 4 5 

      
Lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor - total 

     

 Suprafaţa totală amenajată 55189 55189 55189 55189 55189 
 Suprafaţa agricolă amenajată 53686 53686 53686 53686 53642 
 Teren arabil 37418 37418 37418 37418 37374 
 Păşuni naturale 8333 8333 8333 8333 8333 
 Fâneţe naturale 669 669 669 669 669 
 Vii, pepiniere viticole şi hămeieşti 2344 2344 2344 2344 2344 
 Livezi de pomi, pepiniere, arbuşti 

fructiferi 
4922 4922 4922 4922 4922 

      
Lucrări de drenaj - total      
 Suprafaţa totală amenajată 3271 3271 3271 3271 3271 
 Suprafaţa agricolă amenajată 2492 2492 2492 2492 2492 
 Teren arabil 1764 1764 1764 1764 1764 

Sursa de informaţii : INS Dolj. 

 
 
III.4. Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor  
 

Graficul nr. III.4.1 

 
Sursa de informaţii :  
 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (dinamica operatorilor şi a suprafeţelor în agricultura ecologică);  
 - Institutul Naţional de Statistică - baza de date Tempo online (AGR101A suprafaţa fondului funciar după 
modul de folosinţă, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe)  

 
 


