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CECA din cadrul ANPM - Centrul de Evaluare a Calității Aerului;
CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică;
COPERT - software pentru calculul emisiilor provenite din traficul rutier;
DSP – Direcția de Sănătate Publică;
GIS – Sistem Geografic Informatic;
H.G. – Hotărâre de Guvern;
ILE – Inventar local de emisii;
INS - Institutul Național de Statistică;
IPPC – Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării;
ISPA - instrument de Politici Structurale de pre-aderare;
MDA - Modelul de dispersie atmosferică;
MM - Ministerul Mediului;
MMDD - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile;
NFR - codificări alte activităților generatoare de emisii;
O.U.G. - Ordonanță de Urgență a Guvernului;
PIE – prag inferior de evaluare;
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PLAM - Plan Local de Acțiune pentru Mediu;
PNAPM - Plan Național de Acțiune pentru Protecția Mediului;
PNDL - Programul Național de Dezvoltare Locală;
POR - Programul Operațional Regional;
PRAM - Plan Regional de Acțiune pentru Mediu;
PSE – prag superior de evaluare;
RNMCA - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului;
RPL - Recensământul Populației și al Locuințelor;
UAT – Unitate administrativ teritorială;
UE/EU – Uniunea Europeană;
WHO/OMS - World Health Organization/Organizația Mondială a Sănătății.
Unități de măsură
TºC – temperatura exprimată în grade Celsius;
mm – milimetri;
m/s – metri pe secundă;
mg/m3 – miligrame pe metru cub;
µg/m3 – micrograme pe metru cub;
ng/m3 – nanograme pe metru cub.
Compuși chimici
PM10 – particule în suspensie cu diametrul mai mic sau egal cu 10 µm;
PM2,5 – particule în suspensie cu diametrul mai mic sau egal cu 2,5 µm;
C6H6 – benzen;
SO2 – dioxid de sulf;
CO – monoxid de carbon;
NO2 – dioxid de azot;
NOx – oxizi de azot;
NMVOC – compuși organici volatili nemetanici;
Pb – plumb;
Ni – nichel;
As - arsen;
Cd – cadmiu.
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GLOSAR DE TERMENI (definiți conform Legii 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător)
-

aer înconjurător - aerul din troposferă, cu excepția celui de la locurile de muncă,
astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2006 privind
cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, unde publicul nu
are de regulă acces și pentru care se aplică dispozițiile privind sănătatea și
siguranța la locul de muncă;

-

aglomerare - zonă care reprezintă o conurbație cu o populație de peste 250.000
de locuitori sau, acolo unde populația este mai mică ori egală cu 250.000 de
locuitori, având o densitate a populației pe km2 mai mare de 3.000 de locuitori;

-

amplasamente de fond urban - locurile din zonele urbane în care nivelurile sunt
reprezentative pentru expunerea, în general, a populației urbane;

-

arsen, cadmiu, nichel - cantitatea totală a acestor elemente și a compușilor lor
conținută în fracția PM10;

-

compuși organici volatili COV - compuși organici proveniți din surse
antropogene și biogene, alții decât metanul, care pot produce oxidanți fotochimici
prin reacție cu oxizii de azot în prezența luminii solare;

-

contribuții din surse naturale - emisii de poluanți care nu rezultă direct sau
indirect din activități umane, incluzând evenimente naturale cum ar fi erupțiile
vulcanice, activitățile seismice, activitățile geotermale, incendiile de pe terenuri
sălbatice, furtuni, aerosoli marini, resuspensia sau transportul în atmosferă al
particulelor naturale care provin din regiuni uscate;

-

emisii din surse difuze de poluare - emisii eliberate în aerul înconjurător din
surse de emisii nedirijate de poluanți atmosferici, cum sunt sursele de emisii
fugitive, sursele naturale de emisii și alte surse care nu au fost definite specific.

-

emisii din surse fixe - emisii eliberate în aerul înconjurător de utilaje, instalații,
inclusiv de ventilație, din activitățile de construcții, din alte lucrări fixe care produc
sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante;

-

emisii din surse mobile de poluare - emisii eliberate în aerul înconjurător de
mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale și aeriene, echipamente mobile
nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă;
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-

emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uși
și alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în
categoria surselor dirijate de poluare;

-

evaluare - orice metodă utilizată pentru a măsura, calcula, previziona sau estima
niveluri;

-

măsurări fixe - măsurări efectuate în puncte fixe, fie continuu, fie prin prelevare
aleatorie, pentru a determina nivelurile, în conformitate cu obiectivele de calitate
relevante ale datelor;

-

măsurări indicative - măsurări care respectă obiective de calitate a datelor mai
puțin stricte decât cele solicitate pentru măsurări în puncte fixe;

-

nivel - concentrația unui poluant în aerul înconjurător sau depunerea acestuia pe
suprafețe într-o perioadă de timp dată;

-

nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, care dacă este depășit
se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci,
plante sau ecosisteme naturale, dar nu și asupra oamenilor;

-

obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu
excepția cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin măsuri proporționate,
cu scopul de a asigura o protecție efectivă a sănătății umane și a mediului;

-

oxizi de azot - suma concentrațiilor volumice (ppbv) de monoxid de azot (oxid
nitric) și de dioxid de azot, exprimată în unități de concentrație masică a dioxidului
de azot (µg/m3);

-

planuri de calitate a aerului - planurile prin care se stabilesc măsuri pentru
atingerea valorilor limită sau ale valori lor-țintă;

-

planuri de menținere a calității aerului - planurile prin care se stabilesc măsuri
pentru menținerea sub valorile-limită sau valorile-țintă;

-

PM10 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii,
astfel cum este definit de metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea
PM10, SR EN 12341, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru
aerodinamic de 10µm;

-

PM2,5 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii,
astfel cum este definit de metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea
PM2,5; SR EN 14907, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru
aerodinamic de 2,5µm;
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-

poluant - orice substanță prezentă în aerul înconjurător și care poate avea efecte
dăunătoare asupra sănătății umane și/sau a mediului ca întreg;

-

prag de alertă - nivelul care, dacă este depășit, există un risc pentru sănătatea
umană la o expunere de scurtă durată a populației, în general, și la care trebuie să
se acționeze imediat;

-

prag de informare - nivelul care, dacă este depășit, există un risc pentru sănătatea
umană la o expunere de scurtă durată pentru categorii ale populației deosebit de
sensibile și pentru care este necesară informarea imediată și adecvată;

-

prag inferior de evaluare - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului
înconjurător, este suficientă utilizarea tehnicilor de modelare sau de estimare
obiectivă;

-

prag superior de evaluare - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului
înconjurător, se poate utiliza o combinație de măsurări fixe și tehnici de modelare
și/sau măsurări indicative;

-

substanțe precursoare ale ozonului - substanțe care contribuie la formarea
ozonului de la nivelul solului;

-

titular de activitate - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează,
controlează sau este delegată cu putere economică decisivă privind o activitate cu
potențial impact asupra calității aerului înconjurător;

-

valoare-limită - nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, în scopul evitării
și prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor
acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, care se atinge într-o
perioadă dată și care nu trebuie depășit odată ce a fost atins;

-

valoare-țintă - nivelul stabilit, în scopul evitării și prevenirii producerii unor
evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a
mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cât posibil într-o anumită perioadă;

-

zonă - parte a teritoriului țării delimitată în scopul evaluării și gestionării calității
aerului înconjurător;

P a g i n a 14 | 181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

LEGISLAȚIE APLICABILĂ
Legislație națională:
 Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în
Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011) cu modificările și completările ulterioare;
 HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate
a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a
calității aerului;
 Ordinul MM 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativteritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din
zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător;
 Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
Legislația europeană:
 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008
privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;
 Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15
decembrie 2004 privind arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice
policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților
Europene (JOCE) nr. L 23/2005;
 Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor
anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și
ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea
datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului
înconjurător.
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1.

DESCRIEREA MODULUI DE REALIZARE A STUDIULUI CARE A

STAT LA BAZA ELABORĂRII PLANULUI, INCLUSIV DESCRIEREA
MODELULUI MATEMATIC UTILIZAT PENTRU DISPERSIA POLUANȚILOR
ÎN ATMOSFERĂ ÎN VEDEREA ELABORĂRII SCENARIILOR/ MĂSURILOR
ȘI ESTIMĂRII EFECTELOR ACESTORA
Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România prin Legea
nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011), cu modificările ulterioare. Prin această
lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28
august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE
ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind
metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru
evaluarea calității aerului înconjurător.
Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg
prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo
unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și
îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.
Măsurile prevăzute de lege pentru protejarea sănătății umane și a mediului ca
întreg cuprind:
a) definirea și stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător
destinate să evite și să prevină producerea unor evenimente dăunătoare și să reducă
efectele acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg;
b) evaluarea calității aerului înconjurător pe întreg teritoriul țării pe baza unor
metode și criterii comune, stabilite la nivel european;
c) obținerea informațiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a sprijini
procesul de combatere a poluării aerului și a disconfortului cauzat de aceasta, precum și

P a g i n a 16 | 181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

pentru a monitoriza pe termen lung tendințele și îmbunătățirile rezultate în urma
măsurilor luate la nivel național și european;
d) garantarea faptului că informațiile privind calitatea aerului înconjurător sunt
puse la dispoziția publicului;
e)

menținerea

calității

aerului

înconjurător

acolo

unde

aceasta

este

corespunzătoare și/sau îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.
Pentru punerea în aplicare a legii calității aerului înconjurător a fost înființat
Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA) care
asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și
instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității
aerului înconjurător în mod unitar pe întreg teritoriul României, precum și pentru
informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea
aerului înconjurător.
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea
ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze
planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor
țintă corespunzătoare, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de
gestionare II să se elaboreze planuri de menținere a calității aerului (art. 43, alin (1) și
(2)).
Conform Ordinului MM nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile
administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor
din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător, județul Galați este încadrat în regimul de gestionare II pentru dioxid
de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), Benzen (C6H6),
Nichel (Ni), Dioxid de sulf (SO2), Monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As) și
Cadmiu (Cd) cu excepția municipiului Galați care este încadrat în regimul de gestionare I
doar pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx).
Această încadrare s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în
regimuri de gestionare, cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la
nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2017 - aprilie
2018, cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua națională de
monitorizare a calității aerului.
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Conform Hotărârii nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de
menținere a calității aerului, art. 4, alin. 4), pentru ariile din aglomerările și zonele
clasificate în regim de gestionare II, așa cum este definit la art. 42 lit. b) din lege, se
elaborează planuri de menținere a calității aerului.
1.1.

Descrierea modului de realizare a studiului de calitate a aerului care

a stat la baza elaborării Planului
Planul de menținere a calității aerului în județul Galați a avut la bază Studiul de
calitate a aerului pentru județul Galați, studiu elaborat prin evaluarea informațiilor
actuale și a rezultatelor de monitorizare a calității aerului din RNMCA și a identificat setul
de măsuri pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât nivelul
poluanților să se păstreze sub valorile limită pentru poluanții dioxid de azot și oxizi de
azot (NO2/NOx), dioxid de sulf (SO2), pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), benzen (C6H6),
monoxid de carbon (CO), plumb (Pb) sau valorile țintă pentru nichel (Ni), arsen (As) și
cadmiu (Cd).
La realizarea Planului de menținere a calității aerului în județul Galați s-a ținut cont
de prevederile art. 31, alin. (4) al HG. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a
planurilor de menținere a calității aerului.
Pentru planul nostru, inventarele locale de emisie realizate pentru județul Galați,
au reprezentat sursa de informații cantitative și calitative asupra categoriilor surselor de
emisie și a cantităților de poluanți în atmosferă emise pe teritoriul administrativ al
județului Galați în intervalul de timp 2012-2014, anul de referință fiind 2013.
Inventarul local de emisii (ILE) asociat județului Galați este structurat conform
formatului Anexei nr. 4 a Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de
realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă și cuprinde
toate categoriile de surse de emisie și poluanții atmosferici generați.
În cadrul inventarului, pentru aplicabilitatea în cadrul Planului de menținere a
calității aerului au fost interogate datele referitoare la sursele de emisie structurate pe
următoarele categorii de surse pentru emisiile de oxizi de azot (NOx)1, pulberi în

1

cu excepția municipiului Galați
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suspensie (PM 10, PM2,5), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb
(Pb), arsen (As) și cadmiu (Cd):
 Surse staționare – reprezentate de surse fixe individuale sau comune reprezentate
în cea mai mare parte de instalații ale operatorilor economici autorizați din punct
de vedere a protecției mediului; aceste surse reprezintă activități specifice privind
arderea combustibililor (solizi, lichizi, gazoși) în centralele termice și cazanele
industriale;
 Surse de suprafață – reprezentate de surse difuze (nedirijate) de emisii eliberate în
aerul înconjurător; în acest caz majoritatea surselor sunt reprezentate de instalațiile
de ardere de uz casnic;
 Surse liniare – reprezentate de emisiile vehiculelor participante la traficul rutier,
feroviar, maritim sau aviatic etc. și sunt prevăzute pentru sectoare de drumuri, căi
ferate, țărm, etc
Caracterizarea fiecărei surse de emisie s-a bazat pe datele exportate de către ANPM
din Sistemul Informatic Integrat de Mediu, care include datele raportate de operatorii
economici din județul Galați, de unde au fost extrase datele cu referință la:
 denumirea operatorului și locația instalației;
 tipul surselor (surse fixe, nedirijate, liniare și industriale asimilabile);
 descrierea procesului care se desfășoară în instalație (de ex. proces de ardere,
proces de producție, etc.) și regimul de funcționare al instalației (ore/lună,
ore/an);
 pentru sursele fixe care evacuează emisii de poluanți în atmosferă prin
intermediul coșurilor de fum au fost interogate informații referitoare la modul de
evacuare a gazelor de ardere în atmosferă (dimensiuni constructive coșuri de
fum, debit gaze de ardere evacuate, viteza și temperatura gazelor de ardere);
 descrierea surselor de suprafață (de ex. consum urban pentru încălzire,
industriale asimilabile) și a surselor liniare (de ex.

traficul din incinta

operatorilor economici, autoutilitare pentru asigurarea producției specifice, etc.).
În calculul estimărilor emisiilor de poluanți din transport se utilizează în primul
rând valori implicite ale factorilor de emisie disponibile în Ghidul „EMEP/EEA Air
Pollutant Emission Inventory Guidebook – Road transport”. Acesta transpune
metodologia și parametrii de calcul utilizați de modelul COPERT.
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Prezentul Plan de menținere a calității aerului în județul Galați a fost întocmit pe
baza studiului elaborat de către ENVIRO ECOSMART SRL, operator economic înscris în
Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676,
conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea
condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra
mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și
studiului de evaluare adecvată.
1.2.

Autorități responsabile

Autoritatea responsabilă de elaborarea și punerea în practică a Planului de
menținere a calității aerului în județul Galați este Consiliul Județean Galați, conform Legii
nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Pentru întocmirea Planului de menținere a calității aerului în județul Galați, în
temeiul H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de
calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a
calității aerului, prin Dispoziția nr. 647 din 20.10.2015, Președintele Consiliului Județean
Galați aprobă componența Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de menținere a
calității aerului.
Tabelul nr. 1-1: Reprezentanții Consiliului Județean Galați în comisia tehnică
Nr. crt.

Nume și prenume

Calitate în comisia tehnică

1

Dumitrescu Mărioara

Coordonator

2

Anton Florentin

Membru

3

Bobeică Doina

Membru

4

Pavelescu Silvia

Membru

La elaborarea Planului de menținere a calității aerului din județul Galați, au
participat și reprezentanți ai următoarelor instituții:
 DIRECȚIA SILVICĂ GALAȚI;
 SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE GALAȚI;
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ GALAȚI;
 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ GALAȚI;
 DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ GALAȚI;
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 CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GALAȚI;
 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GALAȚI;
 AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ GALAȚI;
 INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GALAȚI;
 UAT ORAȘ TG. BUJOR;
 UAT ORAȘ BEREȘTI;
 ARCELOR MITTAL GALAȚI;
 SC ELECTROCENTRALE SA GALAȚI;
 SC TANCRAD SRL GALAȚI;
 SC GEGI SRL TECUCI;
 SC AUTO-RECORD SRL GALAȚI.
Planul de menținere a calității aerului elaborat se aprobă prin Hotărâre a
Consiliului Județean Galați, după avizarea acestuia de către autoritatea publică teritorială
pentru protecția mediului (APM Galați) și CECA (Centrul de Evaluare a Calității Aerului).
Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost
identificați pentru realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului sunt
responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora.
Președintele consiliului județean, personal și/sau prin compartimentele de
specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale
de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale
pentru

protecția

mediului,

monitorizează

și

controlează

stadiul

realizării

măsurilor/acțiunilor din planul de menținere a calității aerului.
Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității
aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl
supune spre aprobare consiliului județean.
Raportul anual aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere
a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de
internet a Consiliului Județean Galați și se transmite autorității publice teritoriale pentru
protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.
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2.

LOCALIZAREA ZONEI

2.1.

Încadrarea județului în regimul de gestionare II, conform Ordinului

Nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale
întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și
aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător
Județul Galați este încadrat în regimul de gestionare II pentru dioxid de azot și oxizi
de azot (NO2/NOx)2, pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid
de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As) și cadmiu (Cd) conform
Ordinului MM nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativteritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și
aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Încadrarea în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat
luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare (conform
Ordinului 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale
întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și
aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător), cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel
național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2017 - aprilie 2018,
cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a
calității aerului.
Datele privind încadrarea unității administrativ-teritoriale județul Galați în
regimul de gestionare II, pentru perioada de timp pentru care a fost realizată evaluarea,
date transmise de către Direcția Centru Evaluare Calitate Aer, din cadrul Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

cu excepția municipiului Galați care este încadrat în regimul de gestionare I doar pentru dioxid de azot și
oxizi de azot (NO2/NOx).
2
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Tabelul nr. 2-1: Cantitatea totală a emisiilor de poluanți în perioada de evaluare 2010-2014
Unitatea
administrativ
teritorială
Județul Galați

Indicator
Particule în
suspensiePM 2,5
(µg/m3)
Particule în
suspensiePM 10
(µg/m3)
Dioxid de
azot
(µg/m3)
Dioxid de
sulf
(µg/m3)
Monoxid
de carbon
(mg/m3)

Metoda de
evaluare
(date RNMCA
/modelare)

Concentrația
maximă din
perioada de
evaluare

RNMCA

8,08

Modelare
RNMCA
Modelare

26,47
30,23
30,88

Modelare

15,47

RNMCA
Modelare
Modelare
Modelare

38,33

Modelare
RNMCA

15,02
26,50
28,68
192,89
3,00

Modelare
1,60

Benzen
(µg/m3)
Plumb

RNMCA
Modelare

1,41
2,57

Excepții

Perioada de
mediere

Perioada
de
evaluare

1 an

20102014

1 an
1 oră
Aglomerarea
Galați

1 an
1 oră
1 an
24 ore

20102014
20102014
20102014

Valoarea
maximă
zilnică a
mediilor
glisante pe 8
ore

20102014

1 an

20102014

1 an

Cantitatea totală de emisii
(t/an)
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile

901,669937
91,731654
1.333,390467
1.326,667204
105,421769
1.363,585947
28,590000
1.272,700000
529,010000
2.852,145686
0,000000
152,261265
10.966,703059

4.238,222610

Surse de suprafață

10.349,482509

Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare

NE
NE
NE
13,747476
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Unitatea
administrativ
teritorială

Indicator
(µg/m3)
Arsen
(ng/m3)
Cadmiu
(ng/m3)
Nichel
(ng/m3)

Metoda de
evaluare
(date RNMCA
/modelare)
RNMCA
Modelare

Concentrația
maximă din
perioada de
evaluare
0,030
0,02

RNMCA
Modelare

0,38
2,04

1 an

20102014

RNMCA
Modelare

0,30
0,59

1 an

20102014

RNMCA
Modelare

2,74
20,72

1 an

20102014

Excepții

Perioada de
mediere

Perioada
de
evaluare
20102014

Cantitatea totală de emisii
(t/an)
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață

Sursa date: Direcția Centru Evaluare Calitate Aer, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
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Figura nr. 2-1: Contribuția diferitelor categorii de surse la emisiile de poluanți în
atmosferă
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2.2.

Descrierea zonei

Județul Galați ocupă o suprafață de 4.466,3 km2, reprezentând 1,9% din suprafața
României, situându-se în estul țării, între paralelele 45025' și 46010' latitudine nordică și
27020' și 28010' longitudine estică, la confluența Dunării cu cele două mari râuri ale
Moldovei, Siretul și Prutul, în sectorul fluvio-maritim al țării.. Punctele extreme (localități)
ale județului sunt: la nord satul Pleșa, la sud municipiul Galați, la vest comuna Cosmești și
la est comuna Oancea.
Județul Galați face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Alte județe care fac
parte din aceeași regiune cu județul Galați sunt județele Vrancea, Brăila, Constanța, Tulcea
și Buzău. Distanța față de capitală, a reședinței de județ este de 235 km pe șosea.
Județul Galați se mărginește:
 în partea de nord cu județul Vaslui;
 la est, Prutul formează granița naturală cu Republica Moldova;
 spre sud, Dunărea stabilește limita cu județul Tulcea;
 la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin județul Brăila;
 la vest și nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiași râu, se învecinează cu
județul Vrancea.
Figura nr. 2-2: Harta județului Galați
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Județul Galați din punct de vedere al componenței teritoriale, este alcătuit din 2
municipii, 2 orașe și 61 comune, însumând, conform recensământului efectuat în 2011, un
total de 536.167 locuitori
2.3.

Estimarea zonei și a populației posibil expusă poluării

Ținând cont de următoarele aspecte:
-

zona Galați a fost încadrată în regimul de evaluare B3 doar pentru dioxid de azot
și oxizi de azot (NO2/NOx) și pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), pentru restul
poluanților fiind încadrat în regimurile de evaluare C;

-

aglomerarea Galați este încadrată în regimul de evaluare A pentru dioxid de azot
și oxizi de azot (NO2/NOx) și pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5);

-

analiza rezultatelor modelării dispersiei poluanților în atmosferă pentru anul
de referință 2013 care a luat în considerare nivelul concentrației de fond
regional4;

-

analiza datelor de calitate a aerului obținute de la stațiile automate de
monitorizare din județul Galați pentru anii 2017 și 2018;

-

aria de reprezentativitate a stațiilor automate de monitorizare a calității aerului;

-

densitatea populației în județul Galați (figura 2-8);

considerăm că doar pentru aglomerarea Galați și doar pentru poluantul PM10
există riscul de apariție a depășirilor valorii-limită, în urma modelării dispersiei
poluanților în atmosferă pentru anul de referință 2013 rezultând un număr de 7 depășiri
ale valorii-limită pentru perioada de mediere zilnică. Suprafața afectată de aceste depășiri
fiind în mare parte zone nelocuite datorită amplasării platformei industriale ArcelorMittal
Galați SA.
2.4.

Date climatice utile

Teritoriul județului Galați aparține în totalitate sectorului cu climă continentală
(partea sudică și centrală însumând mai bine de 90% din suprafață, se încadrează în

Conform Ordinului MMAP nr. 36/2016 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale
întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa
nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
4 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 2013-2014. Studiul privind evaluarea calității aerului prin
modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer și identificarea zonelor și aglomerărilor în care
este necesară monitorizarea continuă a calității aerului și unde este necesară elaborarea și punerea în
aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protecție
a stațiilor de monitorizare a calității aerului, studiu realizat de către WESTAGEN
3
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ținutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în
ținutul cu climă de deal).
Figura nr. 2-3: Zonarea climatică a României

Sursa: Anexa Nr. 1Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005,
aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005

În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile geroase,
marcate de viscole puternice, dar și cu întreruperi frecvente provocate de advecțiile de
aer cald și umed din S și SV care determină intervale de încălzire și de topire a stratului
de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului și Dunării introduc în
valorile și regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care conduc la
crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed și mai răcoros vara și destul de umed
și mai puțin rece iarna.
Evoluția temperaturilor medii anuale, precum și temperaturile minime și maxime
anuale, înregistrate la stațiile meteorologice Galați și Tecuci, între anii 2010-2015, este
reprezentată în tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 2-2: Temperaturile medii anuale, pentru județul Galați, între anii
2010-2015

Galați

Temperatura
medie
anuală (⁰C)
11,8

Temperatura
minimă anuală
(⁰C/data)
-21,5 / 25 Ianuarie

Temperatura
maximă anuală
(⁰C/data)
37,6 / 13 August

Tecuci

10,9

-22,4 / 26 Ianuarie

37,6 / 13 August

Galați

11,0

-16,2 / 31 Ianuarie

36,0 / 9 Iulie

Tecuci

10,3

-19,1 / 31 Ianuarie

34,3 / 9 Iulie

Galați

12,2

-19,8 / 9 Februarie

39,9 / 25 August

Tecuci

11,1

-22,5 / 2 Februarie

40,4 / 7 August

Galați

12,3

-13,1 / 10 Ianuarie

35,5 / 14 August

Tecuci

11,2

-16,4 / 10 Ianuarie

34,5 / 30 Iulie

Galați

11,8

-18,4 / 31 Ianuarie

36,4 / 13 August

Tecuci

11

-19,9 / 31 Ianuarie

34,9 / 13, 14 August

Galați

12,6

-18,3 / 8 Ianuarie

38,4 / 11 August

Tecuci

11,8

-21,5 / 8 Ianuarie

36,7 / 26 Iulie

Stația
Anul
meteorologică
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sursa date: ANM

Precipitațiile atmosferice cuprind totalitatea produselor de condensare și
cristalizare a vaporilor de apă din atmosferă, denumite și hidrometeori, care cad de obicei
din nori și ajung la suprafața pământului sub forma lichidă (ploaie și aversă de ploaie,
burniță etc.), solidă (ninsoare și aversă de ninsoare, grindină, măzăriche etc.) sau sub
ambele forme în același timp (lapovița și aversă de lapoviță).
Precipitațiile atmosferice înregistrează printre cele mai scăzute medii anuale pe
teritoriul României, remarcându-se perioada mai-iulie cu cele mai ridicate cantități,
precum și martie cu valorile cele mai scăzute. În sezonul cald precipitațiile au caracter
torențial. În sezonul rece stratul de zăpadă persistă cca 25 zile pe sezon, rareori depășind
20 cm.
Precipitațiile atmosferice fiind un element meteorologic dificil de măsurat,
comportă unele erori inerente, legate, în principal, de acțiunea vântului și de evaporație.
Odată cu creșterea altitudinii și implicit sporirea ponderii precipitațiilor solide din totalul
precipitațiilor anuale, acțiunea vântului determină creșterea erorii de măsurare, prin
diminuarea cantității reale.
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Cantitățile anuale de precipitații atmosferice, înregistrate la stațiile meteorologice
Galați și Tecuci, în ultimii ani, sunt redate în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 2-3: Cantități anuale de precipitații înregistrate la stația meteorologică
Galați, în perioada 2010-2015
Nr. crt.

Anul

1

2010

2

2011

3

2012

4

2013

5

2014

6

2015

Galați

Cantitatea
anuală
(l/mp)
682,4

Cantitatea maximă în 24
ore
(l/mp/data)
55,4 / octombrie

Tecuci

596,4

41,4 / februarie

Galați

324,1

27,4 /iunie

Tecuci

407,7

38,4 / iunie

Galați

587,3

40,4 /decembrie

Tecuci

543,9

48,4 / decembrie

Galați

560,0

56,8 / 1 octombrie

Tecuci

781,6

71,4 / 11 septembrie

Galați

601,0

42,7 /29 decembrie

Tecuci

628,8

44 / 24 octombrie

Galați

539,7

50,2/ 11 octombrie

Tecuci

578,6

48,5/ 28 noiembrie

Stația
meteorologică

Sursa date: ANM

2.5.

Date relevante privind topografia

2.5.1. Relieful
Județul Galați este situat în exteriorul arcului carpatic și ocupă zona de
întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sudeuropeană și în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă atât în condițiile climaterice,
în învelișul vegetal și de soluri, cât și în structura geologică.
Județul Galați se înscrie într-un relief predominant de câmpie (69%) care oferă o
priveliște cu înălțimi domolite, cuprinse între 310 m în nord și 5-10 m la sud și se
caracterizează prin aria de contact între dealurile cele mai sudice ale Podișului Moldovei,
Câmpia Română și Podișul Dobrogean. La nivelul județului Galați nu se întâlnesc
formațiuni muntoase.
Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord
și mai slabă în sud, distingându-se, după altitudine, poziție și particularități de relief, cinci
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unități geomorfologice: Podișul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului,
Lunca Siretului Inferior și Lunca Prutului de Jos.
Figura nr. 2-4: Unitățile de relief din județul Galați

Podișul Covurluiului ocupă cea mai mare parte a teritoriului județului, alcătuit din
pietrișuri și nisipuri cu intercalații de argile, caracterizat prin paralelismul dealurilor și
văilor cu direcția nord-sud. Văile au fundul plat, destul de larg și mlăștinos. Se remarcă și
văi cu versanți abrupți, care sunt supuși puternic degradării la torente. Câmpia
Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podișului Covurluiului și se
desfășoară până la lunca Prutului. Este o zonă de terase cu podișuri largi, acoperite cu
straturi de loess, nisipuri și luturi argiloase.
Câmpia Tecuciului este o câmpie subcolinară de terase care aparțin Câmpiei
Române, slab fragmentată și alcătuită dintr-un complex de alte patru terase. Văile care
fragmentează câmpia Tecuciului sunt paralele și orientate de la nord la sud și nu au apă
decât la viituri. Albia râului Bârlad este mai joasă decât cea a râului Siret, ceea ce face să
fie împotmolită mereu de aluviunile către Siret, în consecință se provoacă inundații la cele
mai mici viituri.

P a g i n a 31|181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfășoară din dreptul
localității Mărășești până la confluența râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un
șes larg și terase locale de luncă. Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret și
afluenții lui de pe ambele maluri, bogat în aluviuni. Terasa superioară care predomină
lunca Siretului cu 80 - 90 m, este dezvoltată la sud pe linia comunelor Slobozia Conachi și
Tulucești și se întinde până în dreptul satelor Vameș, Smârdan și Vânători. Terasa
inferioară, cu o altitudine relativă de 50 - 60 m, se termină printr-o pantă mai bine
conturată și este locul în care este așezat parțial orașul Galați.
Lunca Prutului se întinde de la confluența râului Prut cu fluviul Dunărea, până la
nordul județului Galați, în depresiunea Hornicea. Are înălțimi ce variază între 4-6 m și o
lățime ce cuprinsă între 1,5 – 10 - 11 km.
Figura nr. 2-5: Harta topografică a județului Galați

2.5.2. Hidrografia
Principalele cursuri de apă care străbat județul Galați sunt: Dunărea (22 km),
Siretul (150 km) - cu afluenții săi Bârladul și Bârlădețul, Prut (103 km) - cu afluenții
Horincea și Elanul.
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Aceste râuri străbat teritoriul județului în cursul lor inferior și au debite foarte
mari. Media anuală a debitului de apă variază de la 6460 m 3/s pentru Dunăre, la 72 m3/s
pentru râul Prut și la circa 7 m3/s pentru râul Bârlad.
Figura nr. 2-6: Harta rețelei hidrografice din județul Galați

Lungimea cursurilor de apă atât pe teritoriul județului Galați, cât și lungimea
acestora pe teritoriul României este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 2-4: Lungimea cursurilor de apă ale județului Galați
Lungimea (km)

Nr.
crt.

Denumire

Pe teritoriul
județului Galați
22

Pe teritoriul
României
1.075

1

Dunărea

2

Prut

103

742

3

Siret

150

559

4

Bârlad

57

207

5

Chineja

79

79

6

Berheci

92

92
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Lungimea (km)

Nr.
crt.

Denumire

Pe teritoriul
județului Galați
83

Pe teritoriul
României
83

7

Zeletin

8

Geru

62

62

9

Suhu

72

72

10

Corozel

41

41

Sursa date: APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați, anul 2012

Principalele lacuri naturale și bălți ale județului Galați, cât și suprafața acestora,
sunt enumerate în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 2-5: Principalele lacuri naturale și bălți ale județului Galați
Nr.
crt.

Denumire

Suprafața
(ha)

1

Lacul Brateș

2.069

2

Balta Mâța - Rădeanu

605

3

Balta Sovârca

274

4

Balta Mălina

154

5

Balta Lozova

145

6

Balta Tudor Vladimirescu

101

7

Balta Potcoava

49

8

Balta Vlașca

42

Sursa date: APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați, anul 2012

Apa subterană este înmagazinată în orizonturi de pietrișuri și nisipuri, prin
infiltrarea apelor din precipitații, topirea zăpezii cât și din apele din rețeaua hidrografică,
formându-se straturi acvifere întinse sau locale situate la adâncimi de 10 - 30 m către
terasele Siretului, unde adâncimea acestora descrește treptat.
Sursele de apă subterane ale județului Galați:
 straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmești, Salcia - Liești, Cernicari);
 straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roșca, Nicorești);
 straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda și intravilanul municipiului
Tecuci).
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2.5.3. Utilizarea terenurilor
Terenurile sunt o resursă finită și modul în care sunt exploatate reprezintă unul
dintre principalii factori determinanți ai schimbărilor de mediu, cu impact semnificativ
asupra calității vieții și a ecosistemelor, precum și asupra gestionării infrastructurii.
Utilizarea terenurilor este determinată de o serie de factori importanți:
-

creșterea cererii pentru spații de locuit/persoană;

-

legătura dintre activitatea economică, creșterea mobilității și creșterea
infrastructurii de transport care conduce la absorbția de teren în zona urbană;

-

creșterea cererii pentru spații de recreere și petrecerea timpului liber, etc.
Modul de utilizare a terenurilor s-a schimbat substanțial în ultimul secol,

determinând astfel creșterea gradului de fragmentare a peisajelor naturale și seminaturale. Principala cauză a fragmentării arealelor naturale și semi-naturale este
reprezentată de conversia terenurilor în scopul extinderii urbane, dezvoltării
infrastructurii de transport, dezvoltării industriale, agricole, turistice.
Spațiile verzi
Spațiile verzi bine întreținute joacă un rol semnificativ în promovarea sănătății
umane. Acestea oferă oportunități prin care încurajează un stil de viață mai activ, prin
plimbări, alergare, exerciții fizice, ciclism etc., inclusiv deplasări pe rutele dintre zonele
locuite și/sau dintre diferite facilități publice (magazine, piețe, școli). Ele oferă citadinilor
locuri liniștite pentru relaxare și reducere a stresului, pentru evadarea din mediul
construit și din trafic. Spațiile verzi răspund, așadar, în principal, nevoilor umane de
recreere și petrecere a timpului liber.
Spațiile verzi urbane au o deosebită importanță și din punct de vedere estetic,
deoarece atenuează impresia de rigiditate și ariditate a oricărui mediu construit – mediu
ce domină în orașe. Prin valoarea amenajării lor peisagistice, spațiile verzi dau identitate
așezărilor umane.
Evoluția suprafeței spațiilor verzi din județul Galați (municipii și orașe), pentru
perioada 2010-2017, este prezentată în tabelul de mai jos
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Tabelul nr. 2-6: Evoluția suprafeței spațiilor verzi din județul Galați (municipii și
orașe), pentru perioada 2010-2017
Nr.
crt.

Suprafața
(ha)

Localitatea

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

MUNICIPIUL GALATI

896

438

438

438

438

438

956

956

2

MUNICIPIUL TECUCI

74

74

74

74

74

77

77

77

3

ORAȘ BEREȘTI

2

2

2

5

5

5

5

5

4

ORAȘ TÎRGU BUJOR

12

12

12

12

12

12

12

12

5

Total județ Galați

984

526

526

529

529

532

1.050

1.050

Sursa date: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

2.5.4. Biodiversitatea
Județul Galați deține o mare varietate de ecosisteme terestre și acvatice (păduri
specifice de luncă, pajiști, bălți și lacuri, etc.), caracteristice regiunii biogeografice stepice.
Pe substratul litologic alcătuit din loess care ocupă cea mai mare suprafață a
județului Galați, ca și pe nisipurile de pe valea Bârladului și Siretului, s-a instalat o
vegetație ierboasă, tipic de stepă, care apare astăzi numai pe terenurile unde nu se face
agricultură.
Asociațiile stepice sunt asemănătoare cu cele ale Europei estice, care se continuă
și pe teritoriul județului Galați. Vegetația de stepă este reprezentată prin graminee și
dicotiledonate.
Gramineele sunt prezente prin tufișuri rezistente la uscăciune formate din: păiuș
(Festuca valesiaca), năgară (Stipa capillata), pir crestat (Agropyrum cristatum), lucernă
(Medicago sativa) etc. În afară de aceste asociații de vegetație stepică, mai sunt răspândite
asociații vegetale derivate sau secundare, reprezentate prin Andropogan Ischaemun, care
este rezistentă la pășunat și se instalează ușor pe terenurile degradate.
Pe nisipurile fixate apar: sărăcică (Salsola ruthenica), ciulini (Carduus nutans) etc.
Pe înălțimile mici ce separă văile între ele, pe pantele mai abrupte, unde eroziunea
verticală și liniară a înlăturat cuvertura de depozite loessoide și unde apar roca de bază
sau depozitele aluviale și deluviale, din cauza dezagregării, roca de bază se desface în
fragmente mici, iar prin spălare, particulele fine au fost înlăturate.
Pe materialul dezagregat, rămas pe loc, acolo unde spălarea a fost redusă, s-a
instalat o vegetație de stepă ierboasă, care a favorizat formarea unui sol schelet de
suprafață, în care s-a acumulat o cantitate redusă de humus. În aceste părți, unde
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predomină materialul fin la suprafață, sunt condiții favorabile pentru pomii fructiferi și
cultura viței de vie. Acolo unde predomină materialul grosier, sunt condiții pentru
plantații de protecție și pășunat.
Apar de asemenea, păduri de stejar în amestec cu tei și carpen, precum și păduri
de stejar brumăriu, arțar tătăresc sau plantații de salcâm.
Fauna terestră este bine reprezentată de rozătoare de câmp, șopârle, șerpi și
iepuri, iar dintre păsări mai des întâlnite sunt potârnichea, prepelița și ciocârlia. Pădurile
seculare de la Adam, Buciumeni și Viile adăpostesc specii de interes cinegetic ca mistrețul
și vulpea.
Fauna aparține biotopului stepei și silvostepei precum și biotopului luncilor și
bălților. Fauna spontană este reprezentată, atât prin animale sedentare, cât și migratoare.
Elementele faunistice care populează zona silvostepei sunt adaptate agrobiocenozelor și
putem aminti popândăul, hârciogul, dihorul de stepă, iar dintre păsări: rațe, gâște, grauri,
ciori.
Fauna care populează luncile și bălțile se compune din: vulpe, vidră, iar dintre
păsări: rața, gâsca, pescărușul, sitarul, lișița.
Ariile naturale protejate (parcuri naționale, parcuri naturale, rezervații naturale,
rezervații științifice, rezervații peisagistice, monumente ale naturii) constituie eșantioane
reprezentative în care sunt conservate "in situ" fragmente de regiuni naturale, peisaje,
ecosisteme și specii, importante pentru păstrarea nealterată a genofondului și
ecofondului valoros, cu menținerea echilibrului natural. Rețeaua de arii naturale protejate
de la nivelul județului Galați se identifică în figura de mai jos.
Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea 49/2011, categoriile de arii naturale protejate de
interes național sunt: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii,
rezervații naturale și parcuri naturale.
În județul Galați sunt declarate 18 arii de interes național dintre care 17 rezervații
naturale, declarate în baza Legii nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului național, secțiunea
III, zone protejate și 1 parc natural, declarat în baza Hotărârii de Guvern nr. 2151/2004 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone și HG 1143/2007 privind
înființarea a noi zone protejate. În tabelul 2-8 este prezentată suprafața ariilor protejate, la
nivelul județului Galați, în conformitate cu ajustările și corecțiile realizate prin OUG 49/2016
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pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național - Secțiunea a III-a - zone protejate.
Figura nr. 2-7: Rețeaua de arii naturale protejate din județul Galați

Sursa: APM Galați - Raportul anual privind starea mediului pentru județul Galați, anul 2016
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Tabelul nr. 2-7: Arii naturale protejate de interes național
Nr.
crt.

Cod

Aria protejată

Localizare

Suprafața
(km2)

1

2.402.
2.403.

Comuna Fundeni, satul
Hanu Conachi
Comuna Tulucești

2,49

2

Dunele de nisip de la Hanu
Conachi
Pădurea Gârboavele

3

2.404.

Pădurea Breana-Roșcani

Comuna Băneasa

1,55

4

2.405.

Locul fosilifer TirighinaBarboși

Municipiul Galați

0,01

5

2.406.

Locul fosilifer Rateș

Municipiul Tecuci

0,04

6

2.407.

Pădurea Fundeanu

Comuna Drăgușeni

1,88

7

2.408.

Pădurea Talasmani

Orașul Berești

0,59

8

2.409.

Pădurea Buciumeni

0,67

9

2.410.

Ostrovul Prut*

Comunele Buciumeni și
Brăhășești
Municipiul Galați

10

2.411.

Balta Potcoava

Comuna Braniștea

0,61

11

2.412.

Balta Talabasca

Comuna Tudor Vladimirescu

2,80

12

2.413.

Locul fosilifer Berești

Orașul Berești

0,71

13

2.414.

Lunca joasă a Prutului*

Comuna Cavadinești

11,99

14

2.415.

Lacul Pochina*

Comuna Suceveni

0,70

15

2.416.

Lacul Vlăscuța*

Comuna Măstăcani

0,73

16

2.417.

Pădurea Pogănești

Comuna Băneasa

0,33

17

Pădurea Merișor - Cotul
Zătuanului

Comuna Movileni

0,70

18

Parcul Natural „Lunca
Joasă a Prutului Inferior”

Cavadinești, Suceveni,
Oancea, Măstăcani, Vlădești,
Foltești, Frumușița,
Tulucești, Galați

81,09

2,79

0,82

* În 2004, 4 rezervații naturale de interes național (Balta Vlăscuța, Balta Pochina, Ostrovul Prut și
Lunca Joasă a Prutului au fost incluse în Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior” (PNLJPI),
declarat prin H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru
noi zone.
Sursa date: APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați - 2016

Ariile naturale protejate de interes comunitar au fost constituite în vederea
aplicării unor măsuri speciale prin includerea într-o rețea la nivel european, acoperind
aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene, având drept scop conservarea unor
habitate naturale și/sau existența unor specii sălbatice de interes comunitar. Desemnarea
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acestor arii a fost determinată de prezența unor habitate a căror areal s-a redus sau
existența unor specii a căror număr de indivizi a înregistrat o scădere continuă devenind
astfel periclitate, vulnerabile, rare sau endemice.
În 2007, județul Galați deținea 12 Situri de Importanță Comunitară și 3 Situri de
Protecție Specială Avifaunistică, declarate prin Ordinul de Ministru nr. 1964/2007
privind instituirea regimului de arie naturala protejată a siturilor de importanță
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și
prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca
parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
La sfârșitul anului 2011, prin desemnarea de noi situri prin Ordinul nr. 2387/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și
HG nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.284/2007 privind
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România, numărul de situri de importanță comunitară la nivelul
județului Galați, a ajuns la 15 și numărul de arii de protecție specială avifaunistică a ajuns
la 5.
La nivelul anului 2016 a fost desemnată o arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului, care se suprapune cu
ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului, prin H.G. nr. 663/2016 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, iar
prin ajustările și corecțiile pentru îmbunătățirea preciziei limitelor ariilor protejate pe
teritoriul județului se suprapun 14 situri de importanță comunitară și 5 arii de protecție
specială avifaunistică.5
Din informațiile prezentate în tabelele de mai jos reiese faptul că din ajustările și
corecțiile pentru îmbunătățirea preciziei limitelor ariilor protejate realizate în anul 2016,
suprafața ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul RazimSinoe nu se mai suprapune cu teritoriul județului Galați.

5

APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați - 2016
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Tabelul nr. 2-8: Siturile de importantă comunitară din județul Galați
Nr.

Județ/

Codul

crt.

județe

Sitului

1.

Galați

2.

Galați

3.

Galați

4.

Galați

5.

Galați

6.

Vrancea
Galați
Bacău
Brăila

7.

Galați

8.

Galați

9.

Galați

10.

Galați

11.

Galați

12.

Vrancea
Galați

ROSCI

13.

Vaslui,
Galați

ROSCI

ROSCI
0072
ROSCI
0105
ROSCI
0134
ROSCI
0139
ROSCI
0151
ROSCI
0162
ROSCI
0163
ROSCI
0165
ROSCI
0175
ROSCI
0178
ROSCI
0315

0334

0360

Suprafața în județul Galați
(km2)

Numele Sitului
2007-2011

2011-2015

2016

Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

2,17

2,417

2,49

Lunca Joasă a
Prutului

56,56

58,517

57,53

Pădurea Balta
Munteni

0,86

0,86

0,86

Pădurea Breana
Roșcani

1,51

1,568

1,55

Pădurea
Gârboavele

2,17

2,191

2,20

Lunca Siretului
Inferior

0,57

122,895

122,11

Pădurea Mogoș
Mâțele

0,65

0,649

0,66

Pădurea
Pogănești

1,76

1,809

1,74

Pădurea
Tălășmani

0,62

0,534

0,54

Pădurea
Torcești

1,32

1,299

1,32

Lunca Chineja

0

9,449

4,22

0

20,47253

20,70

0

6,4235

6,15

Pădurea
Buciumeni Homocea
Râul Bârlad
între
Zorleni și Gura
Gârbovățului
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Nr.

Județ/

Codul

crt.

județe

Sitului

Iași,
Vaslui,
Galați
Tulcea
Constanța
Galați

ROSCI

14.

15.

0213
ROSCI
0065

Suprafața în județul Galați
(km2)

Numele Sitului
2007-2011

2011-2015

2016

Râul Prut

< 0,011

< 0,011

0,05

Delta Dunării

< 0,024

< 0,024

0

Sursa date: APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați - 2016

Tabelul nr. 2-9: Ariile de protecție specială avifaunistică din județul Galați
Nr.

Județ/

Codul

crt.

județe

Sitului
ROSPA

1

Galați

2

Galați,
Vrancea,
Brăila

3

Galați

4

Galați,
Vaslui

ROSPA

5

Galați,
Vaslui

ROSPA

6

Galați,
Tulcea,
Constanța

ROSPA

0070
ROSPA
0071
ROSPA
0121
0130

0031

0031

Suprafața în jud. Galați
(km2)

Numele Sitului
2007-2011

2011-2015

2016

Lunca PrutuluiVlădeștiFrumușița

76,57

143,89

146

Lunca Siretului
Inferior

255,61

240,848

243,61

Lacul Brateș

0

156,82

158,79

Mața-Cârja
Rădeanu

0

19,50

19,53

0

0

6,15

< 0,024

< 0,024

0

Râul Bârlad între
Zorleni și Gura
Gârbăvoțului
Delta Dunării și
Complexul
Razim Sinoe

Sursa date: APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați - 2016

2.6.

Informații privind tipul de ținte care necesită protecție în zonă

Din punct de vedere al influenței exercitate de poluanții atmosferici asupra
mediului, se pot distinge două grupe de efecte: cele asupra sănătății umane și cele asupra
ecosistemelor naturale. Poluarea constă în contaminarea mediului cu materiale care pot
influența negativ funcția naturală a ecosistemelor și care sunt dăunătoare sănătății.
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Scopul măsurilor stabilite prin planul de menținere a calității aerului este acela de a
proteja sănătatea oamenilor și ecosistemele naturale față de efectele directe și indirecte
ale unor substanțe poluante care sunt emise de diverse surse în atmosferă.
Zonele sensibile sunt acelea în care densitatea locuitorilor este crescută și implicit
numărul surselor de emisie este mai mare, în principal zonele locuite riverane drumurilor
intens circulate, intersecțiilor și zonelor cu acumulare de surse de emisie, ce pot accentua
caracterul cumulativ al concentrațiilor și pot duce la depășiri ale valorii-limită.
Zone sensibile sunt și ariile din vecinătatea unor surse de emisii fixe cu intensitate
potențial ridicată cum ar fi: instalații mari de ardere, stații de epurare a apelor uzate, căi
de trafic intens, sisteme de incinerare, etc.
Densitatea locuitorilor este crescută și implicit numărul surselor de emisie mai
mare, în principal în zonele urbane așa cum se poate observa și în planșa de mai jos.
Figura nr. 2-8: Densitatea populației în județul Galați

Folosind datele furnizate de INS privind distribuția populației pe grupe mici de
vârstă la 1 ianuarie 2017, a fost realizată piramida vârstelor pentru zona de studiu.
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Figura nr. 2-9: Piramida vârstelor la 1 ianuarie 2017
85 ani și peste
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5-9 ani
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Sursa date: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Ca structură a populației pe grupe de vârstă, în județul Galați persoanele mature
formează majoritatea. La 1 ianuarie 2017, copiii (0-19 ani) dețin o pondere de 21,30%
(109.560 locuitori) din totalul populației stabile a județului Galați (514.429 locuitori),
populația tânără (20 - 24 ani) reprezintă un procentaj de 5,62%, persoanele mature (25 –
64 ani) reprezintă 55,20%, iar persoanele în vârstă de peste 65 ani reprezintă 17,89%
(92.022 locuitori) din total.
Se definesc ca ținte ce necesită protecție la poluare, de asemenea, ariile naturale
protejate, la nivelul anului 2016 existau 37 de arii naturale protejate desemnate cu o
suprafață totală de aproximativ 900 km2: 18 arii de interes național dintre care 17
rezervații naturale și 19 de interes comunitar (5 SPA și 14 SCI). Distribuția în județ a
ariilor protejate este evidențiată în figura nr. 2-7.
În urma analizei rezultatelor modelării dispersiei poluanților în atmosferă și a
datelor de monitorizare de la stațiile de calitate a aerului pentru anii 2017 și 2018, se
asigură conformarea la nivelurile critice, prevăzute la lit. F din anexa nr. 3 la Legea
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în scopul protecției vegetației și a
ecosistemelor naturale.
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2.7.

Stații de măsurare (hartă, coordonate geografice) a calității aerului

din județul Galați
În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calității aerului înconjurător în
România revine autorităților pentru protecția mediului.
În România, în prezent, sunt amplasate 148 stații de monitorizare continuă a
calității aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentrațiilor
principalilor poluanți atmosferici. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează și
transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de stații, care, după
validare, sunt certificate de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
Supravegherea calității aerului în județul Galați se realizează prin cinci stații
automate de monitorizare, care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității
Aerului. Poluanții monitorizați sunt cei reglementați prin Legea nr. 104 din 15 iunie 2011
privind calitatea aerului înconjurător cu modificările ulterioare, 6 care stabilește valorile
limită, valorile de prag și criteriile și metodele de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de
azot și oxizilor de azot, particulelor în suspensie (PM 10 și PM2,5), plumbului, cadmiului,
nichelului, arsenului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător.
Tabelul nr. 2-10: Tipul, locația precum și parametri monitorizați de fiecare stație
în parte
Zona/Aglomerare

Cod

(Legea 104/2011) stație
Aglomerarea
Galați

Aglomerarea
Galați

Tip
stație

Localizarea, coordonatele
geografice și altitudinea
stației

GL 1

Trafic

Galați, Str. Brăilei, Nr. 181
latitudine: 45,4185128 N
longitudine: 28,01634774 E
altitudinea: 51 m

GL 2

Fond
urban

Galați, Str. Domnească, Nr. 7
latitudine: 45,4314832 N
longitudine: 28,05476099 E
altitudinea: 22 m

Parametrii
monitorizați
NO2, NO, NOx, SO2, CO,
C6H6, toluen,
etilbenzen, o-xilen, mxilen, p-xilen, PM10,
Pb, Cd, Ni, As
NO2, NOx, NO, SO2, CO,
O3, C6H6, toluen,
etilbenzen, o-xilen, mxilen, p-xilen, PM10,
PM2,5, O3, Pb, Cd, Ni,
As, parametrii meteo*

6 HG nr. 806 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind

calitatea aerului înconjurător
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Zona/Aglomerare

Cod

(Legea 104/2011) stație

Aglomerarea
Galați

Aglomerarea
Galați

Zona
Galați

Localizarea, coordonatele
geografice și altitudinea
stației

Tip
stație

Parametrii
monitorizați

Fond
suburban

Galați, Str. Traian, Nr.431
latitudine: 45,4727237 N
longitudine: 28,03243831 E
altitudinea: 68 m

NO2, NOx, NO, SO2, CO,
O3, C6H6, toluen,
etilbenzen, o-xilen, mxilen, p-xilen, PM10,
Pb, Cd, Ni, As,
parametrii meteo*

GL 4

Industrial

Galați, Bd. Dunărea, Nr. 8
latitudine: 45,4108986 N
longitudine: 28,00483704 E
altitudinea: 38 m

NO2, NOx, NO, SO2, CO,
O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As,
parametrii meteo*

GL 5

Tecuci, Str. 1 Decembrie, nr.
146B, latitudine 45,8182413
Industrial
N longitudine 27,4395977 E
altitudinea: 31 m

NO2, NOx, SO2, CO,
PM10, O3, C6H6, toluen,
etilbenzen, o-xilen, mxilen, p-xilen,
parametrii meteo

GL 3

*direcția și viteza vântului, precipitații, presiunea și temperatura aerului, radiația solară,
umiditatea relativă.
Sursa date: http://www.calitateaer.ro, APM Galați - Raportul anual privind starea mediului
pentru județul Galați, anul 2017

Figura nr. 2-10: Amplasarea stațiilor automate de monitorizare la nivelul
județului Galați
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Amplasarea stațiilor s-a realizat după cum urmează:
 GL 1 - stație de trafic amplasată în municipiul Galați, str. Brăilei, nr. 181, astfel
încât nivelul de poluare măsurat să fie influențat în special de emisiile provenite
de la o stradă apropiată, cu trafic intens.


Aria de reprezentativitate: segment de stradă cu o lungime egală sau mai
mare de 100 m;



Poluanți monitorizați: NO2, NOx, NO, SO2, CO, C6H6, toluen, etilbenzen, oxilen, m-xilen, p-xilen, PM10, Pb, Cd, Ni, As;



Principalele surse de emisie aflate în apropierea stației: trafic auto;



Numărul aproximativ de locuitori din zonă: 5000;



Caracterizarea traficului: străzi largi cu volum mare de trafic >10.000
vehicule/zi.

Figura nr. 2-11: Stația de trafic GL 1, amplasată în municipiul Galați, str. Brăilei, nr.
181

 GL 2 - stație de fond urban amplasată în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 7,
pentru evaluarea expunerii populației la combinații de poluanți cu acțiune
sinergică.


Aria de reprezentativitate: câțiva km²;
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Poluanți monitorizați: NO2, NOx, NO, SO2, CO, O3, C6H6, toluen, etilbenzen, oxilen, m-xilen, p-xilen, PM10, PM2,5, O3, Pb, Cd, Ni, As, parametrii meteo;



Principalele surse de emisie aflate în apropierea stației: instalații de ardere
neindustriale, trafic auto;



Numărul aproximativ de locuitori din zonă: 10.000;



Caracterizarea traficului: străzi largi cu volum moderat de trafic între 2.000
și 10.000 vehicule/zi.

 GL 3 - stație de fond suburban amplasată în municipiul Galați, str. Traian, nr. 431,
pentru evaluarea expunerii populației și vegetației de la marginea aglomerării.


Aria de reprezentativitate: 25-150 km;



Poluanți monitorizați: NO2, NOx, NO, SO2, CO, O3, C6H6, toluen, etilbenzen, oxilen, m-xilen, p-xilen, PM10, Pb, Cd, Ni, As, parametrii meteo;



Principalele surse de emisie aflate în apropierea stației: instalații de ardere
neindustriale, arderi în industria de prelucrare, procese de producție, trafic
auto, agricultură, factori naturali;



Numărul aproximativ de locuitori din zonă: 2500;



Caracterizarea traficului: străzi largi cu volum moderat de trafic între 2.000
și 10.000 vehicule/zi.

 GL 4 – stație de tip industrial amplasată în municipiul Galați, b-dul Dunărea, nr.
8, pentru determinarea nivelului de poluare influențat în special de surse
industriale.


Aria de reprezentativitate: egală sau mai mare de 250 m x 250 m;



Poluanți monitorizați: NO2, NOx, NO, SO2, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As,
parametrii meteo;



Principalele surse de emisie aflate în apropierea stației: instalații de ardere
neindustriale, arderi în industria de prelucrare, procese de producție, trafic
auto, factori naturali;



Numărul aproximativ de locuitori din zonă: 5.000;



Caracterizarea traficului: străzi largi cu volum mic de trafic <2.000
vehicule/zi.
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Figura nr. 2-12: Stația de tip industrial GL 4, amplasată în municipiul Galați, bd.
Dunărea, nr. 8

 GL5 - stație de tip industrial amplasată în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie,
nr. 146B, pentru determinarea nivelului de poluare influențat în special de surse
industriale.


Aria de reprezentativitate: egală sau mai mare de 250 m x 250 m;



Poluanți monitorizați: NO2, NO, NOx, SO2, CO, PM10, O3, C6H6, toluen,
etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, parametrii meteo;



Principalele surse de emisie aflate în apropierea stației: instalații de ardere
neindustriale, arderi în industria de prelucrare, procese de producție, trafic
auto, factori naturali;



Caracterizarea traficului: străzi largi cu volum moderat de trafic între 2.000
și 10.000 vehicule/zi.
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Figura nr. 2-13: Stația de tip industrial GL 5, amplasată în municipiul Tecuci, str. 1
Decembrie, nr. 146B
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3.

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

3.1.

Descrierea modului de identificare a scenariilor/măsurilor, precum și

estimarea efectelor acestora
Actualul plan de menținere a calității aerului cuprinde măsuri propuse de Consiliul
Județean Galați pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub
valorile-țintă stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu
modificările ulterioare.
Măsurile luate în considerare pentru planul de menținere vizează efecte precum:
 Măsuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier:
o Extinderea/modernizarea arterelor județene de circulație;
o Modernizarea drumurilor de interes local;
o Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă;
 Măsuri pentru reducerea emisiilor din procesul de eroziune eoliană:
o Împădurirea zonelor cu alunecări de teren din județul Galați;
 Măsuri pentru reducerea emisiilor din încălzirea în sectorul rezidențial și
instituțional:
o Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi prin extinderea
rețelelor de alimentare cu gaz natural;
o Reabilitare termică a clădirilor instituționale.
Pe lângă măsurile privind reducerea emisiilor de poluanți sunt necesare acțiuni
pentru conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la
implicațiile asupra sănătății umane prin acțiuni de informare a populației privind efectele
poluării asupra sănătății populației, pe grupe de receptori sensibili.
Pentru a realiza o predicție a evoluției calității aerului în județul Galați a fost luat
în considerare un scenariu.
La estimarea emisiilor pentru anul de proiecție (2023) s-a luat în considerare
efectul măsurilor implementate și în curs de implementare, identificate în alte planuri și
strategii locale sau la nivel național. Au fost luate în considerare și dezvoltarea
principalelor domenii de activitate care ar putea avea efect asupra emisiilor, evoluția
indicatorilor rezidențiali, din agricultură, trafic etc.
Măsurile propuse sunt descrise în capitolul 5, pentru fiecare măsură fiind furnizate
și informații cu privire la: sectorul sursă (de emisii) afectat, calendarul de aplicare,
autoritatea responsabilă, costurile estimate și sursele de finanțare, indicator propus
pentru monitorizarea progreselor.
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Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor reprezintă, în fiecare caz,
valoarea planificată a se realiza pentru măsura respectivă, în scenariul considerat , până
la data de finalizare.
Estimarea efectelor aplicării măsurilor din planul de menținere a calității aerului sa realizat, pentru fiecare poluant, prin determinarea reducerii anuale a emisiilor funcție
de valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor.
3.2.

Detaliile factorilor responsabili de o posibilă depășire

Principalele activități generatoare de poluanți în atmosferă la nivelul județului
Galați, în anul de referință 2013 au fost:
 procese de producție: producere energie electrică și termică, fabricarea
materialelor de construcții, prelucrarea metalelor;
 traficul rutier;
 încălzirea rezidențială și non-rezidențială;
 agricultura.
Tabelul nr. 3-1: Principalele grupe/activități generatoare de emisii de poluanți în
atmosferă inventariate la nivelul zonei Galați, în anul de referință 2013
Nr.
crt.

Cod NFR

Grupa de activitate

1.

1.A.2.e

2.

1.A.2.f.i

3.

1.A.2.f.ii

Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare
alimente, băuturi și tutun
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Alte surse
staționare
Alte surse mobile nerutiere

4.

1.A.3.b.i

Transport rutier - Autoturisme

5.

1.A.3.b.ii

Transport rutier - Autoutilitare

6.

1.A.3.b.iii

Transport rutier - Autovehicule grele incluzând și autobuze

7.

1.A.3.b.iv

Transport rutier - Motociclete

8.

1.A.4.a.i

Comercial/Instituțional- încălzire comercială și instituțională

9.

1.A.4.b.i

Rezidențial - încălzire rezidențială, și prepararea hranei

11. 2.A.6

Vehicule nerutiere și alte utilaje mobile în agricultură/
siIvicuItură/pescuit
Asfaltarea drumurilor

12. 2.D.2

Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor

10. 1.A.4.c.ii
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Nr.
crt.

Cod NFR

Grupa de activitate

13. 4.B.9.a

Găini de ouă

14. 4.B.9.b

Pui de carne

15. 4.D.2.a

Operații agricole efectuate în afara fermelor, inclusiv
depozitarea, manevrarea și transportul produselor în vrac
Crematorii

16. 6.C.d

Sursa date: Inventar local de emisii și Inventar emisii trafic (Copert) 2013

Tabelul nr. 3-2: Principalele grupe/activități generatoare de emisii de poluanți în
atmosferă inventariate la nivelul aglomerării Galați, în anul de referință 2013
Nr.
crt.

Cod NFR

Grupa de activitate

1.

1.A.1.a

Producerea de energie electrică și termică

2.

1.A.2.a

3.

1.A.2.b

4.

1.A.2.e

5.

1.A.2.f.i

6.

1.A.2.f.ii

Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare fontă și
oțel și fabricare feroaliaje
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare metale
neferoase
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare
alimente, băuturi și tutun
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Alte surse
staționare
Alte surse mobile nerutiere

7.

1.A.3.b.i

Transport rutier - Autoturisme

8.

1.A.3.b.ii

Transport rutier - Autoutilitare

9.

1.A.3.b.iii

Transport rutier - Autovehicule grele incluzând și autobuze

10. 1.A.3.b.iv

Transport rutier - Motociclete

11. 1.A.3.c

Transport feroviar

12. 1.A.3.d.ii

Transport naval național

13. 1.A.4.a.i

Comercial/Instituțional- încălzire comercială și instituțională

14. 1.A.4.c.ii
15. 2.A.2

Vehicule nerutiere și alte utilaje mobile în agricultură/
siIvicuItură/pescuit
Fabricarea varului

16. 2.A.6

Asfaltarea drumurilor

17. 2.C.1

Fabricare fontă și oțel

18. 2.D.2

Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor
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Nr.

Cod NFR

crt.

Grupa de activitate

19. 4.B.6

Cai

20. 4.D.2.a

Operații agricole efectuate în afara fermelor, inclusiv
depozitarea, manevrarea și transportul produselor în vrac

Sursa date: Inventar local de emisii și Inventar emisii trafic (Copert) 2013

3.2.1. Energie
Categoria de activități incluse în sectorul „Industrii energetice” se referă la arderea
combustibililor în scopul producerii de energie (electrică sau termică) din surse
punctuale. Poluanții principali emiși în atmosferă din activitățile incluse în categoria
„Industrii energetice” sunt: particule în suspensie (PM10 și PM2,5), oxizi de sulf, oxizi de
azot, oxizi de carbon, compuși organici volatili nemetanici, metale și compușii acestora,
amoniac.
Emisiile de poluanți variază în funcție de următoarele elemente:
 tipurile de combustibili utilizați;
 puterea termică nominală a instalației;
 tipul de instalație;
 măsurile primare și/sau secundare pentru controlul (reducerea) emisiilor (de
exemplu, pentru pulberi, dioxid de sulf, oxizi de azot).
3.2.2. Transport
Căile de comunicație rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin nouă drumuri
naționale:
- DN 24 Tișița (jud. Vrancea) – Tecuci – Bârlad (jud. Vaslui);
- DN 25 Șendreni – Tecuci;
- DN 26 Galați – Oancea – Murgeni (jud. Vaslui);
- DN 2B Brăila – Galați – Republica Moldova, Ucraina (Giurgiulești, Reni);
- DN 22B Galați – Brăila (dig pe malul Dunării);
- DN 22E Galați – Garvăn (jud. Tulcea);
- DN 24D Tulucești – Bârlad (jud. Vaslui);
- DN 25A: Hanu Conachi – Nănești (jud. Vrancea);
- DN 26A Oancea – Punct trecere frontieră Republica Moldova (Cahul),
precum și prin numeroase drumuri județene (în număr de 43) și drumuri comunale (de
interes limitat, local).
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Teritoriul județului este tranzitat de trei drumuri europene:
• E 584 - din Ucraina, Republica Moldova – Galați – spre Brăila, Slobozia care se
suprapun pe traseul drumului național DN 2B;
• E 87 - din Ucraina, Republica Moldova - Galați – spre Brăila, Constanța – Bulgaria,
care se suprapun pe traseul drumului național DN 2B;
• E 581 (parte a Coridorului IX de transport pan european), pe traseul drumului
național DN 24, spre Bârlad și frontiera cu Republica Moldova (Albița).
Figura nr. 3-1: Rețeaua rutieră la nivelul județului Galați

Județul Galați are o rețea de drumuri naționale foarte bine structurată. Există
interconectare la nivelul județului cu drumuri județene ce acoperă deopotrivă partea
estică, vestică și cea centrală a județului. Astfel sunt identificate cele trei culoare de
traversare ale județului care au regim de drumuri naționale. Acestea sunt conectate cu o
rețea de drumuri județene și comunale, care fac legătura între reședința de județ și toate
localitățile județului. O astfel de structurare a rețelei de drumuri, permite existența unor
modalități eficiente de transport între diferitele unități administrativ teritoriale.

P a g i n a 55|181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Lungimea drumurilor publice din județ, în anul 2013, era de 1558 km, din care
79,8% (1244 km) sunt drumuri județene și comunale și 20,2% (314 km) sunt drumuri
naționale.
Tabelul nr. 3-3: Lungimea drumurilor publice, la 31 decembrie 2013
Nr.
Crt.
1
2
3

Lungime
(km)
Cu
Pietruite
Modernizate îmbrăcăminte
și de
ușoare rutiere pământ
306
8
-

Categorie drum

Drumuri naționale
Drumuri județene și
comunale
Drumuri publice - total

Total
314

79

623

542

1.244

385

631

542

1.558

Sursa date: http://statistici.insse.ro

În anul 2013, din totalul drumurilor publice din județul Galați, doar 24,7% sunt
modernizate (385 km), restul sunt fie cu îmbrăcăminți ușoare rutiere (631 km), fie
pietruite (321 km), fie de pământ (221 km). Densitatea drumurilor publice, la nivelul
județului Galați, pe 100 km2 teritoriu este de 34,9km.
Tabelul nr. 3-4: Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la nivelul județului
Galați, în perioada 2010-2015
Nr.

Categorii de vehicule

crt.

rutiere

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Autobuze și microbuze

1.068

1.043

1.074

1.063

1.144

1.294

2

Autoturisme

95.295

97.930

3

Mopede și motociclete

1.433

1.534

1.638

1.757

1.853

1.932

4

Motociclete

-

-

-

-

1.807

1.886

5

Autovehicule de marfă

13.945

15.408

16.318

17.490

18.733

19.747

6

Vehicule rutiere pentru
scopuri speciale
Tractoare

478

519

534

537

564

603

712

696

694

687

691

688

7

TOTAL

103.054 109.155 115.032 121.019

112.931 117.130 123.312 130.689 139.824 147.169

Sursa date: http://statistici.insse.ro
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În urma recensământului de trafic efectuat de CESTRIN în anul 2015 au fost
determinate valorile MZA (media zilnică anuală) pentru drumurile naționale ce
traversează județul Galați. Aceste date sunt prezentate în figura de mai jos în care se
observă că DN25 este cel mai tranzitat drum național din județul Galați.
Figura nr. 3-2: Traficul mediu zilnic anual pentru drumurile naționale din județul
Galați

Exploatarea rețelei de cale ferată în vederea asigurării transportului se realizează
deopotrivă în regim public cât și în regim privat. Lungimea totală a căilor ferate din județul
Galați în anul 2013 este de 303 km, dintre care 102 km sunt electrificate. Din totalul
liniilor de cale ferate, 278 km reprezintă linii cu ecartament normal. La nivel național,
lungimea totală a căilor ferate în anul 2013 este de 10.770 km, dintre care 4.030 km sunt
electrificate.
Teritoriul județului este străbătut de magistrala 700 București – Urziceni - Brăila Galați. Prin intermediul căilor ferate este asigurată conexiunea județului Galați atât cu
Municipiul București, cât și cu zona de nord a țării.
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De asemenea, principala linie de pe teritoriul județului, cea care asigură legătura
Galați – Tecuci - Mărășești, având racord spre nord-estul țării, Suceava, este linie dublă,
electrificată, iar calea ferată Galați – Tg. Bujor – Berești – Bârlad este simplă (cu o cale),
neelectrificată, dar comparabilă ca lungime cu linia Galați - Tecuci.
Figura nr. 3-3: Rețeaua căilor ferate la nivelul județului Galați

Sursa: http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a%20-%20Harta%20generala%20retea%20CFR.pdf

Traseul căilor ferate este orientat de la sud la nord (nord-est și nord-vest), paralel
cu drumurile naționale DN 25, DN 26 și DN 2B.
Starea tehnică a rețelei de cale ferată din județul Galați este în general bună. Cu
toate acestea, nivelul dotărilor și starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60
– 80 km/h.
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3.2.3. Industrie
Industria reprezintă un alt sector economic de bază, în care efectele activităților
antropice asupra mediului înconjurător sunt importante.
La nivelul județului Galați se găsesc activități industriale precum Producerea de
energie electrică și termică (cod NFR 1.A.1.a), Arderi în industrii de fabricare și construcții
– fabricare fontă și oțel și fabricare feroaliaje (cod NFR 1.A.2.a), Arderi în industrii de
fabricare și construcții – fabricare metale neferoase (cod NFR 1.A.2.b), Arderi în industrii
de fabricare și construcții – fabricare alimente, băuturi și tutun (cod NFR 1.A.2.e), Arderi
în industrii de fabricare și construcții – altele (cod NFR 1.A.2.f.), Asfaltarea drumurilor
(cod NFR 2.A.6), Fabricare fontă și oțel (cod NFR 2.C.1), Fabricarea produselor alimentare
și a băuturilor (cod NFR 2.D.2) și Crematorii (cod NFR 6.C.d).
3.2.4. Surse comerciale și rezidențiale
Datorită imposibilității sistemelor centralizate de a face față necesității existente,
în anul de referință 2013 doar municipiul Galați mai beneficia de un sistem centralizat
prin singurul furnizor CET Galați.
Uzura fizică a echipamentelor și a conductelor de transport cât și lipsa finanțelor
pentru modernizarea lor au dus la adoptarea soluției de încălzire prin sistem individual
din surse proprii, fapt ce se întâmplă și în restul mediului urban (orașele Tg. Bujor și
Berești) cât și în mediul rural, unde alimentarea cu energie termică se realizează din surse
la nivel de clădire prin central termice sau la nivel de încăpere prin microcentrale de
apartament sau sobe. În cazul municipiului Tecuci, din anul 2007 s-a adoptat soluția
centralelor termice pe gaz, desființându-se astfel definitiv sistemul centralizat.
Datorită creșterii costurilor privind energia, consumul de energie termică
distribuită s-a redus treptat prin debranșarea de la sistemul centralizat și instalarea de
surse proprii de energie termică.
Tabelul nr. 3-5: Energia termică distribuită la nivelul județului Galați
Anul

2010

2011

2012

2013

2014

Energie termică distribuită
(mii Gcal)

408,7

394,1

332,1

253,9

230

Recensământul populației și locuințelor 2011 oferă cele mai recente date exacte cu
privire la numărul locuințelor dotate cu sisteme de încălzire. Din totalul de 230.611
locuințe din județul Galați, în anul 2011 erau racordați la rețeaua de termoficare 82.878
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consumatori, restul de consumatori beneficiau de un sistem centralizat de termoficare în
regim propriu, fie prin intermediul centralelor termice folosind combustibili gazoși fie
prin intermediul combustibililor solizi (lemn, cărbune, etc).
Fondul de locuințe se determină pe baza datelor obținute la recensământul
populației și locuințelor ținând seama de modificările intervenite în cursul fiecărui an:
intrările prin construcții de locuințe noi, prin schimbarea unor spații cu altă

-

destinație în locuințe;
ieșirile prin demolări, respectiv prin schimbarea din locuințe în spații cu altă

-

destinație.
Tabelul nr. 3-6: Locuințe, gospodării, camere de locuit și suprafața camerelor de
locuit în mediul urban (RPL 2011)
Numărul locuințelor

Galați

112.618

112.618

101.055

Numărul
camerelor
de
locuit
258.003

Tecuci

15.475

15.472

13.349

41.771

764.212

Berești

1.340

1.337

1.103

3.612

52.163

Tg. Bujor

2.625

2.625

2.325

7.397

103.820

132.052

117.832

310.783

5.398.455

Localitatea

Numărul
Din care:
gospodăriilor
convenționale

Total

Total urban 132.058

Suprafața
camerelor
de
locuit (m2)
4.478.260

Sursa date: Direcția Județeană de Statistică Galați

Tabelul nr. 3-7: Locuințe după modul de încălzire (RPL 2011)
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
Locuințe
locuințelor locuințelor locuințelor locuințelor
Total
convenționale
Mediul
dotate cu
fără
cu alt mod în care nu
locuințe
reabilitate
încălzire
încălzire
de
există
termic
centrală
centrală
încălzire
încălzire
Urban
132.058
52.382
111.904
17.262
456
4.267
Rural

98.553

6.749

3.748

91.849

244

1.638

Total

230.611

59.131

115.652

109.111

212

2.629

Sursa date: Direcția Județeană de Statistică Galați

Tabelul nr. 3-8: Numărul locuințelor dotate cu încălzire centrală (RPL 2011)
Mediul

Termoficare

Centrală termică proprie
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Total
locuințe

Urban

132.058

82.680

29.224

pe gaze
din
rețeaua
publică
28.384

Rural

98.553

198

3.550

Total

230.611

82.878

32.774

total

pe
pe
combustibil combustibil
solid
lichid
654

18

1.251

2.165

32

29.635

2.819

50

Sursa date: Direcția Județeană de Statistică Galați

Tabelul nr. 3-9: Numărul locuințelor fără încălzire centrală (RPL 2011)
Cu sobe
pe gaze din
pe
pe
pe
rețeaua
combustibil combustibil energie
publică
solid
lichid
electrică
2.502
14.080
92
1.010

Cu
aragaz

total

Urban

493

16.769

Rural

69

91.780

490

90.564

388

115

Total

562

108.549

2.992

104.644

480

1.125

Mediul

Sursa date: Direcția Județeană de Statistică Galați

În mediul rural, locuințele cu centrală termică au un procent foarte mic, dacă luăm
în calcul faptul că este considerată a fi o utilitate fundamentală. În privința agenților
economici, aceștia trebuie să recurgă la surse de încălzire proprie a sediului în care își
desfășoară activitatea. Aceștia pot recurge la centrale pe lemne/gaze/electrice (sursele
de energie electrică pot proveni din rețeaua județului, din panouri fotovoltaice sau centre
eoliene). În cazul lipsei unei rețele de termoficare, pentru prepararea apei calde menajere
se poate recurge și la boilere.
În județul Galați, rezultatele recensământului general al populației, desfășurat în
anul 2011, arată că în municipiul Galați, procentul de locuințe deservite cu termoficare
sau centrală termică proprie este, puțin peste 90%. În municipiul Tecuci, nu există un
sistem de termoficare iar peste 7.000 de locuințe nu au nici măcar centrală termică
proprie. În orașele Berești și Târgu Bujor, care de asemenea nu beneficiază de termoficare,
procentul locuințelor care au centrală termică proprie este sub 5%.

Figura nr. 3-4: Procentul locuințelor din mediul urban deservite de încălzire
centrală (termoficare și centrale termice) din totalul locuințelor
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Figura nr. 3-5: Procentul locuințelor deservite de încălzire centrală (termoficare
și centrale termice) din totalul locuințelor
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Sursa date: INS - Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

La nivelul județului, în toate localitățile se găsesc locuințe care beneficiază de
termoficare sau de centrală termică proprie, chiar dacă nu există rețea publică. În mediul
urban, procentul locuințelor care au termoficare sau centrală era de 84,74 %, spre
deosebire de mediul rural, unde procentul se situa la un nivel de numai 3,80 %, cu un
impact semnificativ pentru nivelul calității vieții locuitorilor din mediul rural.
3.2.5. Agricultură
Județul Galați are o structură a fondului funciar favorabilă dezvoltării sectorului
agricol, datorită ponderii ridicate a terenurilor agricole, care la sfârșitul anului 2013,
însumau 358.209 ha, ceea ce reprezintă 80,2 % din suprafața totală a județului Galați.
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Agricultura se ocupă cu procesul producerii de hrană vegetală și animală, de fibre,
respectiv cu producerea a diverse materiale utile prin cultivarea sistematică a anumitor
plante și creșterea animalelor. În județul Galați, agricultura face parte dintre sectoarele
economice specifice acestei zone și are un potențial foarte mare de dezvoltare (dar există
și riscul de inundații și de calamități în această zonă). Datorită poziției strategice pe care
județul Galați o are în teritoriu și infrastructurii de transport de care beneficiază,
potențialul de export al produselor agricole este, de asemenea, unul foarte mare. Județul
Galați ocupă un loc important la nivel național în domeniul legumiculturii, inclusiv ca
suprafață ocupată de sere și solarii, respectiv legume timpurii.
Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilități semnificative de
dezvoltare a economiei rurale, prin practicarea unei agriculturi diversificate, cu largi
posibilități de îmbinare a ramurilor și de dezvoltare a unei agriculturi complexe.
Tabelul nr. 3-10: Structura fondului funciar agricol din județul Galați la
31.12.2013
Nr. crt.

Tipuri de folosință

Suprafața
(ha)

1.

Teren arabil

292.858

2.

Pășuni

43.663

3.

Fânețe

656

4.

Vii și pepiniere viticole

19.316

5.

Livezi și pepiniere pomicole

1.716

6.

TOTAL TERENURI AGRICOLE

358.209

7.

TOTAL JUDEȚ GALAȚI

446.632

Sursa date: http://statistici.insse.ro

La nivelul județului Galați se găsesc activități agricole precum Creșterea
animalelor și managementul dejecțiilor animaliere - cai (cod NFR 4.B.6), Creșterea
animalelor și managementul dejecțiilor animaliere - găini de ouă (cod NFR 4.B.9.a),
Creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere - pui de carne (cod NFR
4.B.9.b) și Operații agricole efectuate în afara fermelor, inclusiv depozitarea, manevrarea
și transportul produselor în vrac (cod NFR 4.D.2.a).
3.2.6. Formarea de poluanți secundari în atmosferă
Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorită
capacității sale limitate de a absorbi și de a neutraliza substanțele eliberate continuu de
activități umane. Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu dificil de controlat,
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deoarece poluanții, odată ajunși în atmosferă, se dispersează rapid. Pătrunși în atmosferă,
poluanții pot reacționa chimic cu constituenții atmosferici sau cu alți poluanți prezenți
rezultând astfel noi substanțe cu agresivitate mai mare sau mai mică asupra omului și
mediului.
Compoziția atmosferei s-a schimbat ca urmare a activității omului, emisiile de noxe
gazoase, particule și aerosoli conducând la grave probleme de mediu, ca: poluarea urbană,
ploile acide, modificarea climei.
Starea atmosferei este evidențiată prin prezentarea următoarelor aspecte:
poluarea de impact cu diferite noxe, calitatea precipitațiilor atmosferice, situația ozonului
atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră și unele manifestări ale
schimbărilor climatice.
Aerul uscat conține aproximativ 78 % azot, 21 % oxigen și 1 % argon. În aer există
și vapori de apă, reprezentând între 0,1 % și 4 % din troposferă. Aerul mai cald conține
de obicei o cantitate mai mare de vapori de apă decât aerul mai rece. Aerul conține, de
asemenea, cantități foarte mici de alte gaze, cunoscute drept gaze reziduale, inclusiv
dioxid de carbon și metan. Concentrațiile acestor gaze minore în atmosferă sunt în general
măsurate în părți pe milion (ppm). De exemplu, concentrațiile de dioxid de carbon, unul
dintre gazele reziduale cele mai importante și aflat în cele mai mari cantități în atmosferă,
au fost estimate la aproximativ 391 ppm sau 0,0391 % în 2011 (indicatorul AEM privind
concentrațiile atmosferice).
În plus, există mii de alte gaze și particule (inclusiv funingine și metale) emise în
atmosferă atât de surse naturale, cât și antropice. Compoziția aerului din atmosferă se
modifică în permanență. Unele substanțe din aer au un mare potențial reactiv, cu alte
cuvinte au o mai mare predispoziție de a interacționa cu alte substanțe pentru a forma
unele noi. Atunci când unele dintre aceste substanțe reacționează cu altele, pot forma
poluanți „secundari” dăunători pentru sănătatea noastră și pentru mediu. Căldura –
inclusiv cea solară – este de obicei un catalizator care facilitează sau declanșează reacțiile
chimice.7
Sunt două tipuri de poluanți, poluanții atmosferici primari (în primul rând oxizi de
azot și sulf, dar și compuși organici volatili) și poluanți atmosferici secundari (ozonul și
ploile/pulberile acide). Între cele două tipuri de poluanți există o continuă inter-corelare.
Ozonul troposferic se formează prin reacții fotochimice mediate de oxizii de azot și

7

https://www.eea.europa.eu/ro/semnale/semnale-de-mediu-2013/articole/aerul-pe-care-il-respiram
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compușii organici volatili. Solul este afectat mai ales de poluanții atmosferici secundari,
ozon și ploi acide/pulberile acide.8
Tendința emisiilor de precursori ai ozonului, la nivelul județului Galați, în perioada
2010-2016, date preluate din Raportul anual privind starea mediului pentru județul
Galați, anul 2017, realizat de către Agenția pentru Protecția Mediului Galați sunt
prezentate în figura următoare.
Figura nr. 3-6: Tendința emisiilor totale de poluanți atmosferici precursori ai
ozonului, la nivelul județului Galați, pentru perioada 2010 – 2016
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Sursa date: APM Galați - Raportul anual privind starea mediului pentru județul Galați, anul 2010,
2011 și 2017

Particulele reprezintă poluantul atmosferic care afectează cel mai mult sănătatea
oamenilor în Europa. Unele dintre aceste particule sunt atât de mici (a treizecea parte din
a cincea parte a diametrului unui fir de păr uman), încât nu numai că pătrund foarte adânc
în plămânii noștri, ci ajung și în sânge, la fel ca oxigenul. Unele particule sunt emise direct
în atmosferă. Altele sunt rezultatul reacțiilor chimice în care sunt implicate gaze
precursoare, precum dioxidul de sulf, oxizii de azot, amoniacul și compușii organici
volatili.9
Aceste particule pot fi formate din diverși compuși chimici, iar impactul pe care îl
au asupra sănătății noastre și asupra mediului depinde de componența lor. De asemenea,
particulele pot conține și unele metale grele, precum arseniul, cadmiul, mercurul și
nichelul.
8
9

http://www.eco-research.eu/CURS%2011%20ECO.pdf
http://www.eco-research.eu/CURS%2011%20ECO.pdf
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Un studiu recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că poluarea cu
particule fine ar putea reprezenta o problemă mai mare pentru sănătate decât se estimase
anterior. Potrivit studiului OMS (WHO) „Review of evidence on health aspects of air
pollution”10 (Analiza datelor privind aspectele legate de sănătate ale poluării aerului),
expunerea pe termen lung la particulele fine poate cauza ateroscleroză, consecințe
negative asupra sarcinii și boli respiratorii în copilărie. Studiul sugerează, de asemenea,
posibila existență a unei legături cu dezvoltarea neurologică, funcția cognitivă și diabetul
și întărește legătura cauzală dintre particule și decesele cauzate de afecțiuni
cardiovasculare și respiratorii.
În funcție de compoziția lor chimică, particulele pot afecta și clima globală, prin
încălzirea sau răcirea planetei. De exemplu, carbonul negru, unul dintre compușii
frecvenți ai funinginii, în principal sub formă de particule fine (cu diametrul mai mic de
2,5 µm), rezultă din arderea incompletă a combustibililor – atât combustibili fosili, cât și
lemn. În zonele urbane, emisiile de carbon negru sunt cauzate în cea mai mare parte de
transportul rutier, în special de motoarele diesel. Pe lângă impactul asupra sănătății,
carbonul negru din particule contribuie la schimbările climatice prin absorbția căldurii
solare și încălzirea atmosferei.11
3.3.

Analiza situației curente cu privire la calitatea aerului - la momentul

inițierii planului de menținere a calității aerului
3.3.1. Evaluarea calității aerului prin măsurători în puncte fixe
Supravegherea calității aerului în județul Galați se realizează prin cinci stații
automate de monitorizare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității
Aerului.
Pentru unii ani din perioada 2008-2018, captura de date a fost insuficientă pentru
evaluarea calității aerului în conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile
pentru calculul parametrilor statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.
3.3.1.1. Dioxidul de azot (NO2)
În perioada 2009-2016 captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității
aerului în conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile pentru
calculul parametrilor statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.

10
11

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/182432/e96762-final.pdf
http://www.eco-research.eu/CURS%2011%20ECO.pdf
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Tabelul nr. 3-11: Concentrația medie anuală pentru dioxidul de azot (NO 2),
înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din zona Galați, în perioada 20082018
Concentrația medie anuală

Stația de
monitorizare

GL5

(µg/m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
25,84

-

-

-

-

-

-

-

-

14,89 18,48

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru NO2
este 40 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

Tabelul nr. 3-12: Concentrația medie anuală pentru oxizi de azot (NOx),
înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din zona Galați, în perioada 20082018
Concentrația medie anuală

Stația de
monitorizare

GL5

(µg/m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
39,34

-

-

-

-

-

-

-

-

30,66 39,30

Nivelul critic anual pentru protecția vegetației a concentrației medii anuale pentru NOx este 30
µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

3.3.1.2. Pulberi în suspensie – PM10 și PM2,5 (gravimetric)
Tabelul nr. 3-13: Concentrația medie anuală pentru pulberi în suspensie (PM10),
înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada
2008-2018
Concentrația medie anuală
(µg/m3)

Stația de
monitorizare

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GL1

-

-

-

-

-

18,54

-

-

-

22,03 23,97

GL2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,03

GL3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,50

GL4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,29 13,19

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru
PM10este 40 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019
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Față de valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50 µg/m3,
prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările
ulterioare și completările ulterioare, în perioada 2010-2017, nu s-au înregistrat depășiri
la indicatorul pulberi în suspensie, fracția PM10, pentru anii în care captura de date a fost
suficientă pentru evaluarea calității aerului în conformitate cu criteriul privind obiectivele
de calitate și criteriile pentru calculul parametrilor statistici prevăzute în legea mai sus
amintită. În anul 2018 s-au înregistrat un număr de 7 depășiri la stația GL-1, 2 depășiri la
stația GL-2 și 8 depășiri la stația GL-3.
Tabelul nr. 3-14: Concentrația medie anuală pentru pulberi în suspensie (PM2,5),
înregistrată la stația de monitorizare a aerului din aglomerarea Galați, în
perioada 2008-2018
Concentrația medie anuală
Stația de
monitorizare

GL2

(µg /m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-

-

-

-

-

7,81

7,61

-

-

-

-

Valoarea-limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2015 a concentrației medii anuale
pentru PM2,5 este 25 µg/m3, Valoarea-limită anuală care trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2020 a
concentrației medii anuale pentru PM2,5 este 20 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

3.3.1.3. Benzen (C6H6)
Tabelul nr. 3-15: Concentrația medie anuală pentru benzen (C6H6), înregistrată la
stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018
Concentrația medie anuală
Stația de
monitorizare

(µg/m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GL1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,08

-

GL2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,62

1,42

GL3

-

-

-

-

-

0,17

-

-

-

1,76

-
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Concentrația medie anuală
Stația de
monitorizare

GL5

(µg/m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,21

2,11

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru
C6H6este 5 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

3.3.1.4. Dioxidul de sulf (SO2)
Tabelul nr. 3-16: Concentrația medie anuală pentru dioxidul de sulf (SO 2),
înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada
2008-2018
Concentrația medie anuală
(µg/m3)
monitorizare
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stația de

GL1

-

-

4,48

2,53

4,53

-

-

3,37

-

4,14

4,05

GL2

5,89

-

3,86

-

-

-

-

-

-

5,35

6,32

GL3

-

-

-

-

3,77

-

-

-

-

5,51

-

GL4

-

-

-

-

-

2,85

-

-

-

5,63

5,12

GL5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,55

5,26

Nivelul critic pentru protecția vegetației pentru perioada de mediere an calendaristic și iarnă (1
octombrie - 31 martie) pentru SO2 este 20 µg/m3.
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

Valoarea maximă a concentrațiilor medii orare pentru dioxidul de sulf (SO 2),
înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018,
pentru anii în care captura de date a fost suficientă pentru evaluarea calității aerului în
conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile pentru calculul
parametrilor statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 3-17: Valoarea maximă a concentrațiilor medii orare pentru dioxidul
de sulf (SO2), înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în
perioada 2008-2018
Concentrația maximă a mediei orare
(µg/m3)
monitorizare
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GL1
61,85 35,17 26,58
86,32
Stația de

2017 2018
58,61 82,89

GL2

60,19

-

80,75

-

-

-

-

-

-

49,03 31,70

GL3

-

-

-

-

93,53

-

-

-

-

70,01 52,66

GL4

-

-

-

-

-

8,85

-

-

-

38,30 74,65

GL5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,81 23,28

Valoarea-limită orară pentru protecția sănătății umane a concentrației maxime orare pentru SO2
este 350 µg/m3 (a nu se depăși de mai mult de 24 ori într-un an calendaristic)
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

Valorile maxime ale concentrațiilor medii zilnice pentru dioxidul de sulf (SO 2),
înregistrate la stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018,
pentru anii în care captura de date a fost suficientă pentru evaluarea calității aerului în
conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile pentru calculul
parametrilor statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 3-18: Valoarea maximă a concentrațiilor medii zilnice pentru dioxidul
de sulf (SO2), înregistrată la stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în
perioada 2008-2018
Concentrația maximă a mediei zilnice
(µg/m3)
monitorizare
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GL1
33,18 8,60 20,50
24,10
13,74 9,23
Stația de

GL2

22,65

-

38,79

-

-

-

-

-

-

13,66 12,50

GL3

-

-

-

-

20,40

-

-

-

-

18,46 11,00

GL4

-

-

-

-

-

6,42

-

-

-

13,03

GL5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,72 13,08

9,99

Valoarea-limită zilnică pentru protecția sănătății umane a concentrației maxime zilnice pentru
SO2 este 125 µg/m3 (a nu se depăși de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic)
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019
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3.3.1.5. Monoxid de carbon (CO)
Tabelul nr. 3-19: Valoarea maximă a concentrațiilor maxime zilnice ale mediilor
pe 8 ore pentru monoxid de carbon (CO), înregistrată la stațiile de monitorizare a
aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018
Maxima zilnică medie mobilă
(mg/m3)

Stația de
monitorizare

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GL1

2,74

-

1,48

-

1,30

1,80

1,00

-

-

1,32

1,23

GL2

1,86

-

-

2,52

-

-

-

1,12

-

2,82

1,15

GL3

3,40

2,66

2,41

-

1,44

-

-

1,46

-

1,85

1,65

GL4

2,87

-

1,66

-

-

2,97

-

1,20

-

0,99

0,79

GL5

2,84

-

-

-

-

-

-

-

-

1,89

2,69

Valoarea-limită pentru protecția sănătății umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) a
concentrației pentru CO este 10 mg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

3.3.1.6. Metale grele
Tabelul nr. 3-20: Concentrația medie anuală pentru plumb (Pb), înregistrată la
stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018
Concentrația medie anuală
(µg/m3)

Stația de
monitorizare

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GL1

-

-

-

-

0,026

-

-

-

-

0,012

GL2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,010

GL3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,011

GL4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,009

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru Pb
este 0,5 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

Tabelul nr. 3-21: Concentrația medie anuală pentru arsen (As), înregistrată la
stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018
Concentrația medie anuală
(ng/m3)

Stația de
monitorizare

GL1

2008 2009 2010 2011 2012
-

-

-

-

2013
0,2304

2014 2015 2016 2017
-

-

-

-

2018
0,3969
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Concentrația medie anuală
(ng/m3)

Stația de
monitorizare

2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014 2015 2016 2017

2018

GL2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3574

GL3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3690

GL4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3208

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru Pb
este 0,5 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

Tabelul nr. 3-22: Concentrația medie anuală pentru cadmiu (Cd), înregistrată la
stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018
Concentrația medie anuală
(ng/m3)

Stația de
monitorizare

2008 2009 2010 2011 2012

GL1

-

GL2

-

GL3
GL4

2013

2014 2015 2016 2017

2018

-

-

-

0,2758

-

-

-

-

0,2535

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2121

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru Pb
este 0,5 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019

Tabelul nr. 3-23: Concentrația medie anuală pentru nichel (Ni), înregistrată la
stațiile de monitorizare a aerului din județul Galați, în perioada 2008-2018
Concentrația medie anuală
(ng/m3)

Stația de
monitorizare

2008 2009 2010 2011 2012

GL1

-

GL2

-

GL3
GL4

2013

2014 2015 2016 2017

2018

-

-

-

2,2978

-

-

-

-

1,9799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6798

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,7436

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4314

Valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane a concentrației medii anuale pentru Pb
este 0,5 µg/m3
Sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 14.03.2019
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3.3.2. Inventarul local de emisii în anul de referință 2013
Inventarul privind emisiile de poluanți în atmosferă la nivel național stă la baza
întocmirii rapoartelor către organismele europene și internaționale și stabilirii
conformării cu obligațiile României privind emisiile de poluanți în atmosferă.
Inventarele privind emisiile de poluanți în atmosferă la nivel local cuprind datele
colectate la nivel local în scopul evaluării calității aerului prin modelarea matematică a
dispersiei poluanților în aer. Inventarele locale se elaborează anual pentru anul anterior
anului curent.
Emisiile raportate în Inventarul local de emisii și Inventarul emisii trafic (Copert)
2013 pentru județul Galați pe coduri NFR sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 3-24: Emisii în județul Galați, în anul de referință 2013 (t/an)
Cod NFR
1.A.1.a
1.A.2.a
1.A.2.b
1.A.2.e
1.A.2.f.i

Denumire activitate

As

Cd

CO

Ni

Producerea de energie electrică
și termică
Arderi în industrii de fabricare
și construcții- Fabricare fontă și
oțel și fabricare feroaliaje
Arderi în industrii de fabricare
și construcții- Fabricare metale
neferoase
Arderi în industrii de fabricare
și construcții- Fabricare
alimente, băuturi și tutun
Arderi în industrii de fabricare
și construcții- Alte surse
staționare

0,001354

0,006595

95,645

0,011246

0,006327

1,46E-10

NOx*

Pb

PM10

PM2,5

SOx

0,024314

0,002818

13,032

10,425

2,295

3735,107

0,038500

0,368986

398,258

318,606

2.187,893

8,13E-10

0,000041

1,63E-09

3,25E-10

0,000001

0,000001

0,000604

0,000175

0,000305

183,138

0,000419

4,479

0,002967

16,868

16,756

4,392

0,000017

0,000097

238,392

0,000194

1,870

0,000039

0,097

0,097

157,473

26,521

26,521

1.A.2.f.ii

Alte surse mobile nerutiere

0,000122

154,662

0,000852

305,594

1.A.3.b.i

Transport rutier - Autoturisme

0,000319

3136,458

0,000887

233,008

0,010291

12,528

9,219

1.A.3.b.ii

Transport rutier - Autoutilitare

0,000048

466,345

0,000145

33,960

0,001825

4,145

3,565

1.A.3.b.iii

Transport rutier - Autovehicule
grele incluzând și autobuze

0,000544

410,740

0,001798

420,740

0,026291

55,299

47,990

1.A.3.b.iv

Transport rutier - Motociclete

0,000003

68,557

0,000010

0,541

0,000114

0,475

0,438

1.A.3.c

Transport feroviar

0,177

0,167

1.A.3.d.ii

Transport naval național

4,225

3,780

1.A.4.a.i
1.A.4.b.i
1.A.4.c.ii

Comercial/Instituționalîncălzire comercială și
instituțională
Rezidențial - încălzire
rezidențială, și prepararea
hranei
Vehicule nerutiere și alte utilaje
mobile în agricultură/
siIvicuItură/pescuit

1,091

0,000085

0,000226

39,620

0,00698

21,682

0,001219

3,484

3,339

4,438

0,002184

0,002902

10349,483

0,009977

164,763

0,090491

1.330,250

1.329,481

152,261

0,0000004

0,369

2,81E-06

1,273

0,053

0,053
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Cod NFR

Denumire activitate

As

Cd

CO

Ni

NOx*

Pb

PM10

PM2,5

26,6

21,279

217,446

10,872

650,363

520,290

2.A.2

Fabricarea varului

2.A.6

Asfaltarea drumurilor

2.C.1

Fabricare fontă și oțel

2.D.2

Fabricarea produselor
alimentare și a băuturilor

0,512509

4.B.6

Cai

0,008280

0,005520

4.B.9.a

Găini de ouă

4,525400

0,532400

4.B.9.b

Pui de carne

23,539

3,168676

5,263128

0,202428

0,005508

0,004716

2.793,675

2.326,792

4.D.2.a
6.C.d

0,038250

0,057242

6.675,548

0,095898

13,371

Operații agricole efectuate în
afara fermelor, inclusiv
depozitarea, manevrarea și
transportul produselor în vrac
Crematorii

TOTAL

0,053311

0,074730

25.555,155

0,17998

1.187,91

13,876041

*cu excepția municipiului Galați
Notă: În ILE nu sunt raportate emisii de C6H6
Sursa: ANPM - ILE 2013 și Inventar emisii trafic 2013 (Copert)
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Figura nr. 3-7: Contribuția emisiilor din județul Galați, în anul de referință 2013
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Notă: denumirile codurilor NFR sunt prezentate în tabelul nr. 3-22

1.A.3.b.i
1.A.4.c.ii
4.D.2.a

1.A.3.b.ii
2.A.2
6.C.d

Hărțile de dispersie a emisiilor de substanțe poluante în atmosferă, pe tipuri de
poluanți, pentru anul de referință 2013 sunt prezentate în anexa la prezentul Plan.
3.4.

Evaluarea nivelului de fond regional total, natural și transfrontier

Nivelul de fond regional - reprezintă concentrațiile poluanților la o scară spațială
de peste 50 km și, pentru o anumită zonă de depășiri ale valorilor limită, cuprinde
contribuții atât din afara zonei, cât și de la surse de emisie din interiorul acesteia. Pentru
zona Galați și pentru aglomerarea Galați, datele de fond regional total obținute prin
modelare,12 pentru poluanții de interes, transmise de S.C. Westagem S.A., sunt prezentate
în tabelul nr. 3-25. Pentru evaluarea concentrațiilor de fond datorate transportului
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 2013-2014. Studiul privind evaluarea calității aerului prin
modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer și identificarea zonelor și aglomerărilor în care
este necesară monitorizarea continuă a calității aerului și unde este necesară elaborarea și punerea în
aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protecție
a stațiilor de monitorizare a calității aerului
12
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poluanților la lungă distanță, precum și fondului natural, au fost analizate datele de
monitorizare înregistrate de către cele mai apropiate stații de monitorizare a calității
aerului de tip EMEP (EM-3) și fond regional (VN-1).
Tabelul nr. 3-25: Concentrații de fond regional pentru poluanții de interes
Zona Galați
Poluant

u.m.

Nivel de

Nivel de

fond

fond

regional

regional

total*

național

Aglomerarea Galați
Nivel de fond
regional
transfrontalier

Nivel de

Nivel de

fond

fond

regional

regional

total*

național

Nivel de fond
regional
transfrontalier

SO2

µg/m3

3,464

0,001

3,463

3,041

0,001

3,04

NO2

µg/m3

11,296

3,026

8,270

-

-

-

NOx

µg/m3

11,946

3,486

8,460

-

-

-

CO

mg/m3

C6H6

µg/m3

0,289

0,009

0,280

0,332

0,001

0,331

PM10

µg/m3

21,557

3,239

18,318

20,027

2,989

17,038

PM2,5

µg/m3

17,47

2,710

14,760

16,399

2,534

13,865

As

ng/m3

0,815

0,609

0,206

0,679

0,507

0,172

Cd

ng/m3

0,193

0,003

0,190

0,237

0,001

0,236

Ni

ng/m3

0,705

0,001

0,704

0,531

0,001

0,53

Pb

ng/m3

8,937

5,980

2,957

4,948

3,29

1,658

0,644599 0,424599

0,220

0,306377 0,092377

0,214

Notă: *datele de fond regional total obținute prin modelare, pentru poluanții de interes, transmise
de S.C. Westagem S.A

Concentrațiile de fond regional total (pentru zona Galați și aglomerarea Galați)
sunt date care se introduc în modelul de dispersie ales (ca date de intrare) pentru
estimarea concentrațiilor poluanților în atmosferă pentru anul de referință 2013 și anul
de proiecție 2023.
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3.5.

Evaluarea nivelului de fond urban: total, trafic, industrie, inclusiv

producția de energie termică și electrică, agricultură, surse comerciale și
rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Fondul urban reprezintă concentrațiile datorate emisiilor din interiorul orașelor
sau aglomerărilor, care nu constituie emisii locale directe. Este suma componentelor de:
trafic, industrie inclusiv producția de energie termică și electrică, agricultură și surse
rezidențiale, comerciale și instituționale.
Estimarea contribuțiilor individuale ale fiecărei categorii importante de surse de
emisii la nivelul de fond urban s-a realizat prin modelare și au fost extrase în puncte ce
coincid cu amplasamentul stațiilor din cadrul RNMCA care se află pe teritoriul județului
Galați, deoarece acestea reprezintă puncte în care se poate monitoriza evoluția, în timp, a
efectului aplicării măsurilor din cadrul Planului de menținere a calității aerului, prin
urmărirea evoluției în timp a valorilor concentrațiilor măsurate.
Nivelul de fond urban pentru zona Galați a fost calculat, atât în total, cât și pe
categorii de surse, ca fiind reprezentat de concentrația medie anuală obținută prin
modelare la nivelul UAT Tecuci, iar nivelul de fond urban pentru aglomerarea Galați a fost
calculat, atât în total, cât și pe categorii de surse, ca fiind reprezentat de concentrația
medie anuală obținută prin modelare în punctul de amplasament al stației GL2 de fond
urban.
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Tabelul nr. 3-26: Nivelul de fond urban pentru poluanții de interes
Nivelul de fond urban zona Galați:
Poluant

u.m.

industrie, inclusiv
total

producția de energie

surse rezidențiale,
agricultură

termică și electrică

comerciale și

transport

instituționale

Nivelul de fond
regional

SO2

µg/m3

3,499

0,034

0

0,001

-

3,464

NO2

µg/m3

12,8

0,1467

0,0001

0,0002

1,357

11,296

NOx

µg/m3

13,450

0,1467

0,0001

0,0002

1,357

11,946

CO

mg/m3

0,670

0,000620

0,000002

0,000003

0,024776

0,644599

C6H6*

µg/m3

1,681

0

0

0

1,392

0,289

PM10

µg/m3

23

0,108

0

0

1,335

21,557

PM2,5

µg/m3

18

0,028

0

0

0,502

17,470

As

ng/m3

0,818

0,003

0

0

-

0,815

Cd

ng/m3

0,198

0,004

0

0

0,001

0,193

Ni

ng/m3

0,715

0,008

0

0,001

0,001

0,705

Pb

ng/m3

8,938

0,001

0

0

0

8,937

*Benzenul a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009
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Tabelul nr. 3-27: Nivelul de fond urban pentru poluanții de interes
Nivelul de fond urban aglomerarea Galați:
Poluant

u.m.

industrie, inclusiv
total

producția de energie

surse rezidențiale,
agricultură

termică și electrică

comerciale și

transport

instituționale

Nivelul de fond
regional

SO2

µg/m3

3,388

0,346

0

0,001

-

3,041

CO

mg/m3

0,724958

0,144236

0

0,004337

0,270008

0,306377

C6H6*

µg/m3

1,512

0

0

0

1,180

0,332

PM10

µg/m3

23,656

3,370

0,007

0,110

0,142

20,027

PM2,5

µg/m3

16,953

0,524

0

0,024

0,006

16,399

As

ng/m3

0,759

0,080

0

0,000

-

0,679

Cd

ng/m3

0,254

0,016

0

0,000

0,001

0,237

Ni

ng/m3

0,604

0,069

0

0,003

0,001

0,531

Pb

ng/m3

5,326

0,377

0

0,000

0,001

4,948

*Benzenul a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009
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Figura nr. 3-8: Nivelul de fond urban zona Galați
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Figura nr. 3-9: Nivelul de fond urban aglomerarea Galați
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Figura nr. 3-10: Nivelul de fond urban pentru CO
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3.6.

Evaluarea nivelului de fond local: total, trafic, industrie, inclusiv

producția de energie termică și electrică, agricultură, surse comerciale și
rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Estimarea contribuțiilor individuale ale fiecărei categorii importante de surse de
emisii (trafic, industrie inclusiv producția de energie termică și electrică, agricultură și
surse rezidențiale, comerciale și instituționale) la nivelul local s-a realizat prin modelare
și au fost extrase în puncte ce coincid cu amplasamentul stațiilor GL1 și GL4 din cadrul
RNMCA care se află pe teritoriul aglomerării Galați, și al stației GL5 care se află în zona
Galați, deoarece acestea reprezintă puncte în care se poate monitoriza evoluția, în timp, a
efectului aplicării măsurilor din cadrul Planului de menținere a calității aerului, prin
urmărirea evoluției în timp a valorilor concentrațiilor măsurate.
Nivelul local a fost calculat, atât în total, cât și pe categorii de surse, ca fiind
reprezentată de concentrația medie anuală obținută prin modelare în punctele de
amplasament ale stațiilor GL1 de tip trafic și GL4 și GL5 de tip industrial, identificându-se
contribuțiile surselor aflate în imediata vecinătate a punctului de monitorizare.
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Tabelul nr. 3-28: Nivelul local pentru poluanții de interes
Nivelul local Zona Galați:
Poluant

u.m.

Denumire
stație

Tip stație

industrie, inclusiv
total

surse rezidențiale,

producția de energie

agricultură

termică și electrică

comerciale și

transport

instituționale

Nivelul de
fond regional

SO2

µg/m3

GL5

Industrial

3,497

0,032

0

0,001

-

3,464

NO2

µg/m3

GL5

Industrial

12,8

0,1467

0,0001

0,0002

1,357

11,296

NOx

µg/m3

GL5

Industrial

13,450

0,1467

0,0001

0,0002

1,357

11,946

CO

mg/m3

GL5

Industrial

0,670

0,000620

0,000002

0,000003

0,024776

0,644599

C6H6

µg/m3

GL5

Industrial

1,681

0

0

0

1,392

0,289

PM10

µg/m3

GL5

Industrial

23

0,108

0

0

1,335

21,557

PM2,5

µg/m3

GL5

Industrial

18

0,028

0

0

0,502

17,470

As

ng/m3

GL5

Industrial

0,818

0,003

0

0

-

0,815

Cd

ng/m3

GL5

Industrial

0,198

0,004

0

0

0,001

0,193

Ni

ng/m3

GL5

Industrial

0,715

0,008

0

0,001

0,001

0,705

Pb

ng/m3

GL5

Industrial

8,938

0,001

0

0

0

8,937

Benzenul a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009

Tabelul nr. 3-29: Nivelul local pentru poluanții de interes
Nivelul local Aglomerarea Galați:
Poluant

u.m.

Denumire
stație

Tip stație

industrie, inclusiv
total

producția de energie

surse rezidențiale,
agricultură

termică și electrică

SO2

µg/m3

GL1

Trafic

3,376

0,334

comerciale și

transport

instituționale

0

0,001
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Nivelul local Aglomerarea Galați:
Poluant

u.m.

Denumire
stație

Tip stație

industrie, inclusiv
total

producția de energie

surse rezidențiale,
agricultură

termică și electrică

CO

mg/m3

C6H6

µg/m3

PM10

µg/m3

PM2,5

µg/m3

As

ng/m3

Cd

ng/m3

Ni

ng/m3

Pb

ng/m3

comerciale și

transport

instituționale

Nivelul de
fond regional

GL4

Industrial

3,432

0,390

0

0,001

0

3,041

GL1

Trafic

0,541121

0,032648

0

0,000982

0,201114

0,306377

GL4

Industrial

0,534321

0,047746

0

0,001436

0,178762

0,306377

GL1

Trafic

1,723

0

0

0

1,391

0,332

GL4

Industrial

1,701

0

0

0

1,369

0,332

GL1

Trafic

23,904

3,477

0,007

0,113

0,280

20,027

GL4

Industrial

23,161

2,949

0,006

0,096

0,083

20,027

GL1

Trafic

16,833

0,403

0,000

0,019

0,012

16,399

GL4

Industrial

16,829

0,409

0,000

0,019

0,002

16,399

GL1

Trafic

0,715

0,0359

0

0,0001

0,679

GL4

Industrial

0,740

0,0609

0

0,0001

0,679

GL1

Trafic

0,268

0,030

0

0

0,001

0,237

GL4

Industrial

0,284

0,046

0

0

0,001

0,237

GL1

Trafic

0,604

0,070

0

0,002

0,001

0,531

GL4

Industrial

0,635

0,100

0

0,003

0,001

0,531

GL1

Trafic

4,992

0,042

0

0,000

0,002

4,948

GL4

Industrial

4,96

0,011

0

0,000

0,001

4,948

Benzenul a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009
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Figura nr. 3-11: Nivelul local GL 5 zona Galați
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Figura nr. 3-12: Nivelul local GL 1 aglomerarea Galați
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Figura nr. 3-13: Nivelul local GL 4 aglomerarea Galați
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Figura nr. 3-14: Nivelul local pentru CO
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3.7.

Caracterizarea indicatorilor pentru care se elaborează planul de

menținere a calității aerului
Poluanții atmosferici luați în considerare în evaluarea calității aerului
înconjurător: dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pulberi în suspensie (PM10 și
PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen
(As), cadmiu (Cd) și nichel (Ni).
3.7.1. Caracteristici generale, norme și metode de măsurare
3.7.1.1. Dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx)
Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în
cantități variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.
Principalii oxizi de azot sunt:
-

monoxidul de azot (NO) care este un gaz incolor și inodor;

-

dioxidul de azot (NO2) care este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros
puternic, înecăcios.
Dioxidul de azot în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-

roșcat. În prezența luminii solare, oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile formând
oxidanți fotochimici.
Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atât suprafața
terestră cât și ecosistemul acvatic.
1. Surse de poluare
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Surse antropice: Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când
combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului
rutier, activităților industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt
responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei,
efectului de seră, reducerea vizibilității în zonele urbane.
2. Efecte asupra sănătății populației
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și
pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel
al monoxidului de azot). Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la
concentrații reduse afectează țesutul pulmonar.
Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații
ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o
concentrație redusă poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar.
Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.
3. Efecte asupra plantelor și animalelor
Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetației prin albirea
sau moartea țesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora.
Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care
seamănă cu emfizemul pulmonar, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce
imunitatea animalelor favorizând apariția și evoluția unor boli precum pneumonia și
gripa.
4. Alte efecte
Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide și favorizează acumularea
nitraților la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.
De asemenea, poate provoca deteriorarea țesăturilor și decolorarea vopselurilor,
degradarea metalelor.
Tabelul nr. 3-30: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de oxizi de azot
(NO2/NOx)
Nr.
crt.
1.

Parametru

Valoare

Prag de alertă
(NO2)

400 µg/m3- măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte
reprezentative pentru calitatea aerului pentru o suprafață
de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreagă zonă sau
aglomerare, oricare dintre acestea este mai mică
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Nr.
crt.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Parametru

Valoare

Valoarea-limită
(NO2)

200 µg/m3 NO2 – valoarea-limită orară pentru protecția
sănătății umane, a nu se depăși mai mult de 18 ori într-un
an calendaristic
40 µg/m3 NO2 – valoarea-limită anuală pentru protecția
sănătății umane

Pragul superior de
evaluare pentru
protecția sănătății
umane (NO2)
Pragul inferior de
evaluare pentru
protecția sănătății
umane (NO2)
Nivel critic pentru
protecția vegetației
(NOx)
Pragul superior de
evaluare (NOx)
Pragul inferior de
evaluare (NOx)

70% din valoarea-limită orară (140 µg/m3, a nu se depăși
de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic)
80% din valoarea-limită anuală (32 µg/m3)
50% din valoarea-limită orară (100 µg/m3, a nu se depăși
de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic)
65% din valoarea-limită anuală (26 µg/m3)
30 µg/m3 NOx - nivelul critic anual pentru protecția
vegetației
80% din nivelul critic (24 µg/m3)
65% din nivelul critic (19,5 µg/m3)

sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/oxid-azot-page/?__
locale=ro

Măsurarea în puncte fixe pentru NO2/NOx se face aplicând metoda de referință
care este cea prevăzută în standardul SR EN 14211 "Aer înconjurător. Metodă
standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin
chemiluminiscență".

3.7.1.2. Pulberi în suspensie (PM10și PM2,5)
Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și
picături de lichid.
1. Surse de poluare:
Surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor furtuni de nisip și dispersia
polenului.
Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației,
centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu particule produsă de
pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete.
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2. Efecte asupra sănătății populației
Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte. O
problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10
µm, care trec prin nas și gât și pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și
intoxicări.
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii,
vârstnicii și astmaticii.
Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai
mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură,
ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii
lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.
Poluarea cu particule înrăutățește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în
piept și dificultăți respiratorii. Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de
particule poate cauza cancer și moartea prematură.
Tabelul nr. 3-31: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Pulberi în
suspensie
Parametru
Valoare
Pulberi în suspensie - PM10
50 µg/m3– valoarea-limită zilnică pentru protecția sănătății umane
Valori-limită
(a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic)
40 µg/m3– valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății umane
70% din valoarea-limită pentru 24 de ore (35 µg/m3, a nu se depăși
Pragul superior
mai mult de 35 ori într-un an calendaristic)
de evaluare
70% din valoarea-limită anuală (28 µg/m3)
50% din valoarea-limită pentru 24 de ore (25 µg/m3, a nu se depăși
Pragul inferior
de mai mult de 35 ori într-un an calendaristic)
de evaluare
50% din valoarea-limită anuală (20 µg/m3)
Pulberi în suspensie - PM2,5
25 µg/m3– valoarea-limită anuală care trebuie atinsă până la 1
ianuarie 2015
Valori-limită
20 µg/m3– valoarea-limită anuală care trebuie atinsă până la 1
ianuarie 2020*
*valoare-limită indicativă; se va revizui de către Comisia Europeană în 2013, luând în considerare
noi informații cu privire la efectele asupra sănătății și mediului, fezabilitatea tehnică și experiența
statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește valoarea-țintă.
sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/pulbere-suspensiepage/?__locale=ro
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Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM10 este cea prevăzută în
standardul SR EN 12341 „Aer înconjurător. Metodă standardizată de măsurare
gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în
suspensie”.
Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM2,5 este cea prevăzută în
standardul EN 12341 „Aer înconjurător. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică
pentru determinarea fracției masice de PM 10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie”.
3.7.1.3. Benzen (C6H6)
Benzenul este un compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. 90% din
cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine
din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.
Efecte asupra sănătății: Substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate,
cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului
nervos central.
Tabelul nr. 3-32: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Benzen (C6H6)
Nr.
crt.

Parametru

Valoare

1

Valoare-limită

5 µg/m3– valoarea-limită anuală pentru protecția sănătății
umane

2
3

Pragul superior de
evaluare
Pragul inferior de
evaluare

70% din valoarea-limită anuală (3,5 µg/m3)
40% din valoarea-limită anuală (2 µg/m3)

sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/benzen-page/?__
locale=ro

Metoda de referință pentru măsurarea benzenului este cea prevăzută în
standardul SR EN 14662 "Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru
măsurarea concentrațiilor de benzen" - părțile 1, 2 și 3.
3.7.1.4. Dioxid de sulf (SO2)
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător
care irită ochii și căile respiratorii.
1. Surse de poluare:
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Surse naturale: erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în
zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea
biomasei.
Surse antropice (datorate activităților umane): sistemele de încălzire a populației
care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale (siderurgie,
rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei și hârtiei și, în măsură mai
mica, emisiile provenite de la motoarele diesel.
2. Efecte asupra sănătății populației
În funcție de concentrație și perioada de expunere, dioxidul de sulf are diferite
efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o
perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în
special persoanele cu astm, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor
respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate
avea ca efect infecții ale tractului respirator. Dioxidul de sulf poate potența efectele
periculoase ale ozonului.
3. Efecte asupra plantelor
Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra
structurii și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Unele dintre cele mai
sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele roșii și negre, frasinul alb, lucerna, murele.
4. Efecte asupra mediului
În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra
vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea
metalelor, din cauza formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroda: piatra, zidăria, vopselurile,
fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.
Tabelul nr. 3-33: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Dioxid de sulf - SO2
Nr.
crt.

1.

Parametru

Valoare

Prag de alertă

500 µg/m3- măsurat timp de 3 ore consecutive, în
puncte reprezentative pentru calitatea aerului pentru o
suprafață de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreagă
zonă sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai
mică.
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Nr.
crt.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Parametru

Valoare

Valoarea-limită

350 µg/m3 – valoarea-limită orară pentru protecția
sănătății umane (a nu se depăși de mai mult de 24 ori
într-un an calendaristic)
125 µg/m3 – valoarea-limită zilnică pentru protecția
sănătății umane (a nu se depăși de mai mult de 3 ori întrun an calendaristic)

Pragul superior de
evaluare pentru
protecția sănătății
umane
Pragul inferior de
evaluare pentru
protecția sănătății
umane
Nivel critic pentru
protecția vegetației
Pragul superior de
evaluare
Pragul inferior de
evaluare

60% din valoarea-limită pentru24 de ore (75 µg/m 3, a
nu se depăși de mai mult de 3 ori într-un an
calendaristic)
40% din valoarea-limită pentru 24 de ore (50 µg/m3, a
nu se depăși de mai mult de 3 ori într-un an
calendaristic)
20 µg/m3 - nivelul critic anual pentru protecția
vegetației an calendaristic și iarnă (1octombrie - 31
martie)
60% din nivelul critic pentru perioada de iarnă (12
µg/m3)
40% din nivelul critic pentru perioada de iarnă (8
µg/m3)

Sursa:
http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/dioxid-sulf-page
/?__ locale=ro

Măsurarea în puncte fixe pentru SO2se face aplicând metoda de referință care este
cea prevăzută în standardul SR EN 14212 "Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru
măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet".
3.7.1.5. Monoxid de carbon (CO)
La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor,
inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează
în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.
1. Surse de poluare
Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice.
Surse antropice: se formează în principal prin arderea incompletă a
combustibililor fosili. Alte surse antropice: producerea oțelului și a fontei, rafinarea
petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar.
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Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada
de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct
de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un
maxim.
Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o
suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană.
2. Efecte asupra sănătății populației
Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de aproximativ
100 mg/m3) prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe
asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular.
La concentrații relativ scăzute:
 afectează sistemul nervos central;
 slăbește pulsul inimii, micșorând astfel volumul de sânge distribuit în
organism;
 reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică;
 expunerea pe o perioada scurtă poate cauza oboseala acută;
 poate cauza dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli
cardiovasculare;
 determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață,
amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare.
Segmentul de populație cel mai afectat de expunerea la monoxid de carbon îl
reprezintă: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele
anemice, fumătorii.
3. Efecte asupra plantelor
La concentrații monitorizate în mod obișnuit în atmosferă nu are efecte asupra
plantelor, animalelor sau mediului.
Tabelul nr. 3-34: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Monoxid de carbon
(CO)
Nr.
crt.

Parametru

Valoare

1

Valoare-limită

10 mg/m3 - valoarea-limită pentru protecția sănătății
umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore)

2

Pragul superior de
70% din valoarea-limită (7 mg/m3)
evaluare
P a g i n a 93 | 181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Nr.
crt.

Parametru

3

Pragul inferior de
evaluare

Valoare
50% din valoarea-limită anuală (5 mg/m3)

sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/monoxid-carbonpage/?__locale=ro

Metoda de referință pentru măsurarea monoxidului de carbon este cea prevăzută
în standardul SR EN 14626 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea
concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv”.
3.7.1.6. Plumb (Pb) și alte metale toxice: Arsen (As), Cadmiu (Cd) și Nichel (Ni)
Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor
menajere, etc. și din anumite procedee industriale. Se găsesc în general sub formă de
particule (cu excepția mercurului care este gazos).
Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau
lungă durată. În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos,
funcțiile renale, hepatice, respiratorii.
Tabelul nr. 3-35: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Plumb (Pb)
Nr.
crt.

Parametru

Valoare

1

Valoare-limită

0,5 µg/m3– valoarea-limită anuală pentru protecția
sănătății umane

2
3

Pragul superior de
70% din valoarea-limită anuală (0,35 µg/m3)
evaluare
Pragul inferior de
50% din valoarea-limită anuală (0,25 µg/m3)
evaluare

sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/plumb-page/?__locale=ro

Tabelul nr. 3-36: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Arsen (As)
Nr.
crt.

Parametru

Valoare

1

Valoare țintă

6 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția
PM10, mediat pentru un an calendaristic.

2
3

Pragul superior de
60% din valoarea-țintă (3,6 ng/m3)
evaluare
Pragul inferior de
40% din valoarea-țintă (2,4 ng/m3)
evaluare

sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/plumb-page/?__locale=ro
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Tabelul nr. 3-37: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Cadmiu (Cd)
Nr.
Parametru
Valoare
crt.
5 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția
1
Valoare țintă
PM10, mediat pentru un an calendaristic.
Pragul superior de
2
60% din valoarea-țintă (3 ng/m3)
evaluare
Pragul inferior de
3
40% din valoarea-țintă (2 ng/m3)
evaluare
sursa:
http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/plumbpage/?__locale=ro

Tabelul nr. 3-38: Cerințele pentru evaluarea concentrațiilor de Nichel (Ni)
Nr.
crt.

Parametru

Valoare

1

Valoare țintă

20 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din
fracția PM10, mediat pentru un an calendaristic.

2
3

Pragul superior de
70% din valoarea-țintă (14 ng/m3)
evaluare
Pragul inferior de
50% din valoarea-țintă (10 ng/m3)
evaluare

sursa: http://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/plumb-page/?__locale=ro

Metoda de referință pentru prelevarea de probe de arsen, cadmiu și nichel din
aerul înconjurător este prevăzută în standardul EN 12341. Metoda de referință pentru
măsurarea arsenului, a cadmiului și a nichelului din aerul înconjurător este cea prevăzută
în standardul SR EN 14902 „Calitatea aerului înconjurător. Metoda standard de măsurare
a Pb, Cd, As și Ni în fracția PM(10) a particulelor în suspensie”.
3.7.2. Efectele poluării aerului asupra mediului înconjurător
Aerul poluat reprezintă principalul factor de mediu cu risc pentru sănătatea
umană. Poluarea aerului atmosferic și ambiental este, în general, un fenomen complex.
Efectele agenților poluanți din atmosferă asupra florei, faunei, omului și
construcțiilor depind de mai mulți factori:
 concentrația în care se găsesc poluanții în aer: cu cât nivelul concentrației este mai
mare, cu atât acțiunea poluantă este mai mare;
 timpul de acțiune: cu cât timpul de expunere este mai îndelungat cu atât efectul
poluării este mai puternic.
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Din punct de vedere al acțiunii substanțelor poluante din atmosferă asupra
sănătății plantelor, animalelor și omului, se pot distinge efecte directe și efecte indirecte,
astfel:
 efectele directe ale substanțelor poluante sunt caracterizate prin modificări
prompte ale morbidității și mortalității plantelor, animalelor și omului;
 efecte indirecte:
-

efectul de seră: constă în încălzirea staturilor inferioare ale atmosferei datorită
prezenței oxizilor de azot, care nu permit dispersia căldurii spre spațiul cosmic,
existând posibilitatea topirii parțiale a calotei glaciare de la poli, ridicarea
nivelului apei, inundarea unor zone fertile sau dispariția unor centre urbane și
a unor ecosisteme terestre.

-

ploile acide, sunt definite ca precipitațiile atmosferice care au pH-ul mai mic de
5,6 unități de pH. Caracterul acid al precipitațiilor se datorează în special
prezenței în atmosferă a dioxidului de sulf și a oxizilor de azot, gaze solubile în
apă cu formarea acizilor sulfurici și azotici. Sub acțiunea vântului și a mișcărilor
verticale ale aerului, dispersia oxizilor de sulf și de azot în atmosferă ajunge la
mii de kilometri pe orizontală.

Dintre efectele directe ale ploilor acide asupra componentelor geosistemelor, pot
fi enumerate:


asupra organismelor animale și asupra omului, se manifestă prin creșterea
frecvenței tulburărilor cardio-respiratorii;



asupra plantelor, au efect distrugător, producând cloroze (îngălbenirea
frunzelor) și necroze (uscarea frunzelor);



asupra materialelor de construcție, au acțiune corozivă asupra metalelor,
decolorează materialele de construcție, modifică porozitatea acestora.

Efectele indirecte ale ploilor acide asupra componentelor mediului:
o depunerea compușilor acizi din precipitații pe suprafețele apelor conduce la
modificări ai parametrilor fizico-chimici ai acesteia: creșterea conținutului de
sulfați și azotați, iar scăderea pH-ului favorizează disocierea unor compuși
metalici în apă și creșterea toxicității acestora pentru organismele acvatice;
o acidifierea solului și ca urmare, creșterea solubilității ionilor toxici (metale
grele) din sol și absorbția acestora de către plante sau poluarea pânzei freatice.
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Tabelul nr. 3-39: Mortalitatea generală, la nivelul județului Galați, cea
datorată afecțiunilor respiratorii și cea prin afecțiuni cardiovasculare
Indicator de sănătate

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Număr decese datorate afecțiunilor

407

respiratorii
Număr decese datorate afecțiunilor
cardiovasculare

363

419

446

491

456

3.645 3.442 3.524 3.613 3.504 3.690

Sursa date: DSP Galați

Tabelul nr. 3-40: Morbiditatea generală, la nivelul județului Galați, cea datorată
afecțiunilor respiratorii și cea prin afecțiuni cardiovasculare
Indicator de sănătate
Morbiditate prin
afecțiuni respiratorii
Morbiditate prin
afecțiuni cardiovasculare

2012

2013

2014

2015

2016

2017

111.794 129.277 134.796 151.383 103.182 99.999
20.942

21.573

28.901

36.204

21.851

23.707

Sursa date: DSP Galați

Calitatea aerului nu s-a ameliorat întotdeauna odată cu reducerea generală a
emisiilor antropice (produse de om) de poluanți atmosferici. Cauzele sunt complexe:
 nu există întotdeauna o legătură liniară clară între scăderea emisiilor și
concentrațiile poluanților atmosferici observate în aer;
 există o contribuție crescândă a transportului pe distanțe mari a poluanților
atmosferici din alte țări din emisfera nordică către Europa.
Așadar, este încă nevoie de eforturi orientate pentru a reduce emisiile, cu scopul
protejării în continuare a sănătății umane și a mediului în Europa. 13

13

https://www.eea.europa.eu/ro/themes/air/intro
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3.8.

Identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la

degradarea calității aerului și poziționarea lor pe hartă, inclusiv tipul și cantitatea
totală de poluanți emiși din sursele respective (tone/an)
3.8.1. Lista principalelor surse de emisie responsabile de poluare
Principalele surse de poluare care afectează atmosfera, provin din: activitatea
industrială, transporturi, producție energetică, asfaltarea drumurilor, încălzire
comercială și rezidențială și agricultură.
Principalele surse de emisie de poluanți, la nivelul județului Galați, clasificate pe
categorii de activități specifice conform inventarelor locale de emisii au fost constituite
conform tabelului de mai jos.
Tabelul nr. 3-41: Principalele grupe/activități generatoare de emisii de poluanți
în atmosferă inventariate în județul Galați, în anul de referință 2013
Nr.
crt.

Cod NFR

21. 1.A.1.a
22. 1.A.2.a
23. 1.A.2.b
24. 1.A.2.e
25. 1.A.2.f.i

Grupa de activitate
Producerea de energie electrică și termică
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare fontă și
oțel și fabricare feroaliaje
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare metale
neferoase
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Fabricare
alimente, băuturi și tutun
Arderi în industrii de fabricare și construcții- Alte surse
staționare

26. 1.A.2.f.ii

Alte surse mobile nerutiere

27. 1.A.3.b.i

Transport rutier- Autoturisme

28. 1.A.3.b.ii

Transport rutier- Autoutilitare

29. 1.A.3.b.iii

Transport rutier- Autovehicule grele incluzând și autobuze

30. 1.A.3.b.iv

Transport rutier- Motociclete

31. 1.A.3.c

Transport feroviar

32. 1.A.3.d.ii

Transport naval național

33. 1.A.4.a.i

Comercial/Instituțional- încălzire comercială și instituțională

34. 1.A.4.b.i

Rezidențial - încălzire rezidențială, și prepararea hranei

P a g i n a 98 | 181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Nr.
crt.

Cod NFR

35. 1.A.4.c.ii

Grupa de activitate
Vehicule nerutiere și alte utilaje mobile în agricultură/
siIvicuItură/pescuit

36. 2.A.2

Fabricarea varului

37. 2.A.6

Asfaltarea drumurilor

38. 2.C.1

Fabricare fontă și oțel

39. 2.D.2

Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor

40. 4.B.6

Cai

41. 4.B.9.a

Găini de ouă

42. 4.B.9.b

Pui de carne

43. 4.D.2.a
44. 6.C.d

Operații agricole efectuate în afara fermelor, inclusiv
depozitarea, manevrarea și transportul produselor în vrac
Crematorii

Sursa date: Inventar local de emisii și Inventar emisii trafic (Copert) 2013

3.8.2. Cantitatea totală a emisiilor din aceste surse (tone/an)
Emisiile de poluanți, pe categorii de surse, în anul de referință 2013, conform
inventarului local de emisii și a Inventarului emisii trafic (Copert), sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 3-42: Emisii de poluanți, pe categorii de surse, în anul 2013
Indicator
Oxizi de azot*
(NOX)

Pulberi în suspensie PM10**

Pulberi în suspensie PM2,5**
Benzen (C6H6)***

Cantitatea totală de emisii
(t/an)
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile

26,311
688,249
473,351
1.187,911
1.314,128
76,848
1.402,699
2.793,675
901,057
65,158
1.360,577
2.326,792
20,961
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Indicator

Nichel
(Ni)

Oxid de sulf
(SOx)

Monoxid de carbon
(CO)**

Plumb
(Pb)

Arsen
(As)

Cadmiu
(Cd)

Cantitatea totală de emisii
(t/an)
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL

20,961
0,166284
0,002840
0,010857
0,179981
2356,493
152,273
2.508,766
10.966,835
4.083,191
10.505,129
25.555,155
13,747024
0,038521
0,090496
13,876041
0,051125
0,002186
0,053311
0,070780
0,000914
0,003036
0,074730

*cu excepția municipiului Galați
** inclusiv emisii din transport feroviar și transport naval național
*** Benzenul a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission
Inventory Guidebook 2009
Sursa date: Inventar local de emisii și Inventar emisii trafic (Copert) 2013

Hărțile de dispersie a emisiilor de substanțe poluante în atmosferă, pe tipuri de
poluanți, pentru anul de referință 2013 sunt prezentate în anexa la prezentul Plan.
Detalii privind sursele de emisii de la nivelul județului Galați identificate în
inventarul local de emisii pentru anul 2013, inclusiv poziționarea lor pe hartă, sunt
prezentate în subcapitolele următoare.
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3.8.2.1. Surse mobile
Emisiile generate de traficul rutier în zona Galați, în anul de referință 2013 aferente
autovehiculelor clasificate pe categorii de autovehicule NFR 14 sunt prezentate în tabelul
de mai jos.
Tabelul nr. 3-43: Emisii generate de traficul rutier în județul Galați, în anul de
referință 2013
Poluant (t/an)

Cod NFR
1.A.3.b.i

C6H6
20,069

Cd
CO
Ni
0,000319 3.136,458 0,000887

NOx*
233,008

Pb
0,010291

PM10
12,528

PM2,5
9,219

1.A.3.b.ii

0,821

0,000048

466,345

0,000145

33,960

0,001825

4,145

3,565

1.A.3.b.iii

0,072

0,000544

410,740

0,001798

420,740

0,026291

55,299

47,990

1.A.3.b.iv

0

0,000003

68,557

0,000010

0,541

0,000114

0,475

0,438

688,249

0,038521

72,447

61,212

Total

20,961

0,000914 4.082,100 0,002840

*cu excepția municipiului Galați
Benzenul a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission
Inventory Guidebook 2009
denumirile codurilor NFR sunt prezentate în tabelul nr. 3-41
Sursa: ANPM – Inventar emisii trafic 2013 (Copert)

Figura nr. 3-15: Contribuția diferitelor categorii de autovehicule la emisiile de
poluanți în atmosferă în anul de referință 2013

Cd
11%
10%

Autoturisme

29%

47%
13%

CO

2%

Autoturisme

Autoutilitare

Autoutilitare

Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

1.

77%
2.

Ni
31%

NOx*

Autoturisme

34%

Autoutilitare

63%
3.
14

5%

Autoturisme
Autoutilitare

61%

Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

5%

Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

4.

EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009, updated May 2012
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Pb

PM10

Autoturisme

27%
5%
68%

Autoturisme

35%

43%

Autoutilitare
Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

5.

Autoutilitare
Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

22%
6.

PM2,5

15%
6%

78%

C6H6

4%

Autoturisme

Autoturisme

Autoutilitare

Autoutilitare

Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

Autovehicule
grele și autobuze
Motociclete

96%

7.
8.
*cu excepția municipiului Galați
Sursa: ANPM – Inventar emisii trafic 2013 (Copert)

În inventarul local de emisii aferent județului Galați mai există emisii și din surse
mobile nerutiere: transport feroviar (cod NFR 1.A.3.c) și transport naval național (cod
NFR 1.A.3.d.ii).
Tabelul nr. 3-44: Emisii generate din surse mobile nerutiere, în anul de referință
2013 (tone/an)
Cod NFR

Denumire

1.A.3.c
1.A.3.d.ii

Poluant
CO

PM10

PM2,5

Transport feroviar

1,091

0,177

0,167

Transport naval național

-

4,225

3,780

1,091

4,402

3,947

Total
Sursa: ANPM – ILE 2013

3.8.2.2. Surse staționare
Principalele surse de emisie de poluanți sunt instalațiile de ardere a
combustibililor gazoși (metan), lichizi (păcură) și solizi (cărbune). Conform clasificării
NFR, în cadrul județului Galați sunt prezente surse de emisie de poluanți după cum
urmează:
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 Grupa 1.A.1. – Arderi în industrii energetice (1.A.1.a.- Producerea de
energie electrică și termică);
 Grupa 1.A.2. – Arderi în industrii de fabricare și construcții;
 Grupa 2.A. - Industria mineralelor;
 Grupa 2.C - Industria metalelor;
 Grupa 6.C - Incinerarea deșeurilor.
Amplasarea surselor staționare (coșuri) de emisie la nivelul zonei studiate Județul Galați - surse de emisie raportate în cadrul Inventarului local de emisii 2013 sunt
prezentate conform planșei de mai jos.
Figura nr. 3-16: Surse staționare (coșuri) de emisii în județul Galați

Emisiile provenite din sursele staționare (coșuri) din județul Galați, în anul de
referință 2013, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 3-45: Emisii provenite din sursele staționare (coșuri) din județul Galați, în anul de referință 2013 (t/an)
Cod NFR

As

Cd

CO

Ni

1.A.1.a

0,001354

0,006595

95,645

1.A.2.a

0,011246

0,006327

1.A.2.b

1,46E-10

1.A.2.e

Pb

PM10

PM2,5

SOx

0,024314

0,002818

13,032

10,425

2,295

3735,107

0,0385

0,368986

398,258

318,606

2.187,893

8,13E-10

0,000041

1,63E-09

3,25E-10

0,000001

0,000001

0,000604

0,000175

0,000305

183,138

0,000419

4,479

0,002967

16,868

16,756

4,392

1.A.2.f.i

0,000015

0,000085

237,777

0,000169

0,15

0,000034

0,085

0,085

157,461

1.A.4.a.i

0,000085

0,000226

39,62

0,006984

21,682

0,001219

3,484

3,339

4,438

2.A.2

26,6

21,279

2.A.6

205,432

10,272

650,363

520,29

0,006

0,005

1.314,128

901,057

2.C.1

0,03825

0,057242

6675,548

NOx*

0,095898

13,371

6.C.d
TOTAL

0,051125

0,070780

10966,835

0,166284

26,311

13,747

*cu excepția municipiului Galați
Notă: - în ILE nu sunt raportate emisii de C6H6
- denumirile codurilor NFR sunt prezentate în tabelul nr. 3-41
Sursa date: ANPM - ILE 2013
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Figura nr. 3-17: Contribuția sectoarelor de activitate (surse staționare) la emisiile
totale de poluanți din județul Galați, în anul de referință 2013 (%)

As

2,65%
22,00
%
0,34%
0,17%
0,03%

0,87%
34,06
%

0,36%

1.A.2.b
1.A.2.e

CO

1.A.2.e
1.A.4.a.i

81%

2.C.1

2.

Ni

1.A.1.a

15%

1.A.2.e

NOx*

1.A.2.a
1.A.2.e

23%

58%

1.A.2.f.i
1.A.4.a.i
2.C.1

1.A.1.a
1.A.2.b

1.A.2.b

3.
17%
1%

1.A.2.b
1.A.2.f.i

1.A.2.a

1,67%
2,17%

1.A.1.a
1.A.2.a

9%
1%

1.A.2.f.i
2.C.1

1.

60,87%

9%

1.A.2.a

1.A.4.a.i

74,82%

Cd

1.A.1.a

1.A.2.f.i
1.A.4.a.i

4%

2.C.1

4.

1.A.2.e

Pb

3%

1.A.2.f.i

1.A.1.a
1.A.2.a
1.A.2.b

1.A.4.a.i

1.A.2.e

1.A.2.f.i

82%

1.A.4.a.i

97%

5.

2.C.1

6.
1%

PM10
30%

50%
1%
2%
16%

7.
0,19%

6,68% 0,19%
0,10%

SOx

1.A.1.a
1.A.2.a
1.A.2.b
1.A.2.e
1.A.2.f.i
1.A.4.a.i
2.A.2
2.A.6
2.C.1
6.C.d

PM2,5

1%

35%
58%

2%
1%

8.

2%

1%

1.A.1.a
1.A.2.a
1.A.2.b
1.A.2.e
1.A.2.f.i
1.A.4.a.i
2.A.2
2.A.6
2.C.1
6.C.d

1.A.1.a
1.A.2.a
1.A.2.b
1.A.2.e
1.A.2.f.i

92,85%

9.

1.A.4.a.i
2.C.1

*cu excepția municipiului Galați
Notă: denumirile codurilor NFR sunt prezentate în tabelul nr. 3-41
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Conform analizei inventarului local de emisii, în anul 2013, cel mai mare aport la
emisia de CO din surse fixe, la nivelul județului Galați, este din Industria metalelor fabricare fontă și oțel (cod NFR 2.C.1) și Arderi în industrii de fabricare și construcții Fabricare fontă și oțel și fabricare feroaliaje (cod NFR 1.A.2.a) urmată de Arderi în
industrii de fabricare și construcții - Alte surse staționare (cod NFR 1.A.2.f.i) și din Arderi
în industrii de fabricare și construcții - Fabricare alimente, băuturi și tutun (cod NFR
1.A.2.e).
Din analiză, cel mai mare aport la emisia de PM 10 din surse staționare, la nivelul
județului Galați este din Industria metalelor - fabricare fontă și oțel (cod NFR 2.C.1) și
Arderi în industrii de fabricare și construcții - Fabricare fontă și oțel și fabricare feroaliaje
(cod NFR 1.A.2.a) urmată de Asfaltarea drumurilor (cod NFR 2.A.6.) și Fabricarea varului
(cod NFR 2.A.2).
3.8.2.3. Surse de suprafață
Conform Procedurii pentru realizarea inventarelor locale de emisii și a
inventarului național în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA, rezultatele
analizei categoriilor de surse cheie, cumulate pe grupe de poluanți, pentru anul de
referință 2013, au condus la identificarea următoarele categorii de surse cheie:
 Grupa 1.A.4. – Arderi în surse staționare de mică putere (instituționale/
comerciale și rezidențiale);
 Grupa 2.A.6 - Asfaltarea drumurilor;
 Grupa 2.D.2 - Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor
 Grupa 4.B - Creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere;
 Grupa 4.D.2 – Operații agricole și emisii datorate pășunatului.
Emisiile provenite din sursele de suprafață (nedirijate) din județul Galați, în anul
de referință 2013, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 3-46: Emisii provenite din sursele de suprafață din județul Galați, în anul de referință 2013 (t/an)
Cod

As

Cd

CO

Ni

NOx*

Pb

PM10

PM2,5

SOx

0,000002

0,000012

0,615

0,000025

1,721

0,000005

0,012

0,012

0,012

0,000122

154,662

0,000852

305,594

26,521

26,521

0,002902

10.349,483

0,009977

164,763

1.330,25

1.329,481

4,01E-07

0,369

0,000003

1,273

0,053

0,053

2.A.6

12,015

0,601

2.D.2

0,513

4.B.6

0,008

0,006

4.B.9.a

4,525

0,532

4.B.9.b

23,539

3,169

4.D.2.a

5,263

0,202

1.402,699

1.360,577

NFR
1.A.2.f.i
1.A.2.f.ii
1.A.4.b.i

0,002184

1.A.4.c.ii

Total

0,002186

0,003036

10.505,129

0,010857

473,351

0,090491

0,090496

*cu excepția municipiului Galați
Notă: - în ILE nu sunt raportate emisii de C6H6
- denumirile codurilor NFR sunt prezentate în tabelul nr. 3-41
Sursa date: ANPM - ILE 2013
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Figura nr. 3-18: Contribuția sectoarelor de activitate (surse de suprafață) la
emisiilor totale de poluanți din județul Galați, în anul de referință 2013 (%)
0,09%

As

1.A.2.f.i

0,40%

0,01%

Cd

4,02%

1.A.4.b.i

1.A.2.f.i
1.A.2.f.ii

1.A.4.b.i
1.A.4.c.ii

99,91
%

1.

95,57%

2.

0,01%

CO

0,03%

1.A.2.f.ii

1,47%

0,22%
7,67%

1.A.2.f.i

Ni

1.A.2.f.ii
1.A.4.b.i

1.A.4.b.i

1.A.4.c.ii

1.A.4.c.ii

92,08%

98,52%

3.

4.
0,27%

0,36%

NOx*

0,01%

1.A.2.f.i

Pb

1.A.2.f.ii

1.A.2.f.i
1.A.4.b.i

1.A.4.b.i

35,42%

1.A.4.c.ii

63,95%

5.

6.
0,31%
0,04%

0,36% PM10
1,84%

0,83%
1,63%

94,98%

7.
0,01%

9.

1.A.2.f.i

SOx

1.A.2.f.i
1.A.2.f.ii
1.A.4.b.i
1.A.4.c.ii
2.A.6
2.D.2
4.B.6
4.B.9.a
4.B.9.b
4.D.2.a

99,99
%

2%

98%

8.

PM2,5

1.A.2.f.i
1.A.2.f.ii
1.A.4.b.i
1.A.4.c.ii
2.A.6
2.D.2
4.B.6
4.B.9.a
4.B.9.b
4.D.2.a

1.A.2.f.i
1.A.4.b.i

99,99
%

*cu excepția municipiului Galați
Notă: denumirile codurilor NFR sunt prezentate în tabelul nr. 3-41
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Din analiza ILE 2013, cel mai mare aport la emisia de CO din surse de suprafață, la
nivelul județului Galați este din Rezidențial - încălzire rezidențială, și prepararea hranei
(cod NFR 1.A.4.b.i) și Alte surse mobile nerutiere (cod NFR 1.A.2.f.ii) urmată de Arderi în
industrii de fabricare și construcții- Alte surse staționare (cod NFR 1.A.2.f.i).
Din analiza datelor de mai sus, cel mai mare aport la emisia de PM 10 din surse de
suprafață, la nivelul județului Galați, este din Rezidențial - încălzire rezidențială, și
prepararea hranei (cod NFR 1.A.4.b.i) și Alte surse mobile nerutiere (cod NFR 1.A.2.f.ii)
urmată de Creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere - Pui de carne
(cod NFR 4.B.9.b) și Asfaltarea drumurilor (cod NFR 2.A.6).
Amplasarea surselor de suprafață de emisie la nivelul zonei studiate - Județul
Galați - surse de emisie raportate în cadrul Inventarului local de emisii 2013 sunt
prezentate conform planșei de mai jos.
Figura nr. 3-19: Amplasarea surselor de emisii de suprafață (nedirijate) în județul

Galați
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3.9.

Informații privind contribuția datorată transportului și dispersiei

poluanților emiși în atmosferă ale căror surse se găsesc în alte zone și aglomerări
sau, după caz, alte regiuni
În vederea sesizării aportului de poluanți din zonele limitrofe județului Galați au
fost consultate informații referitoare la sursele principale de emisii din județele Vaslui,
Bacău și Vrancea.
Ținând cont de direcția predominantă a vântului în județul Galați dinspre N – NNV
spre SE este corect a lua în considerare doar potențialul aport al poluanților dinspre
zonele județelor Vaslui și Bacău.
Emisiile de poluanți în aer din arealele învecinate județului Galați provin din
activități industriale, agricole, încălzire rezidențială, precum și din surse mobile și anume
trafic rutier și feroviar.
Figura nr. 3-20: Instalații IPPC în anul de raportare 2013

Sursa: hartă generată din portalul ATLAS EXPLORER http://atlas.anpm.ro/atlas#/, anul de
raportare 2013

Din studierea bazei de date a portalului ATLAS EXPLORER aparținând ANPM –
Sistem integrat de mediu (an de raportare 2013) au fost identificate următoarele surse
din tabelul de mai jos.
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Tabelul nr. 3-47: Surse potențial poluatoare identificate în vecinătatea județului
Galați
Denumire companie

Activitate
industrială

SC RULMENTI SA

5.4 - Depozite de

BARLAD

deșeuri

INTERAGROALIMENT

6.6.a - 40 000 de

SRL

locuri pentru păsări

VANBET SRL
A&A FARMS SRL

Coordonate
Stereo 70

Județ/Localitate

x

y

Vaslui/Bârlad

706.722

531.275

Vaslui/Zorleni

707.677

531.852

713.189

541.990

697.136

544.559

Bacău/Onești

642.173

528.190

Bacău/Onești

639.924

529.658

Bacău/Onești

638.442

530.427

652.572

543.937

672.197

514.521

6.6.a - 40 000 de

Vaslui/com.

locuri pentru păsări

Banca

6.6.a - 40 000 de

Vaslui/com.

locuri pentru păsări

Pogana

4.2 - Substanțe
CHIMCOMPLEX SA

chimice anorganice
de baza
1.2 - Rafinarea

RAFO SA

țițeiului și
prelucrarea gazelor

AROMA RISE SA

4.1.b - Hidrocarburi
cu conținut de oxigen

SUINPROD SIRET SRL -

6.6.b - 2 000 de

Bacău/ Comuna

Ferma Gheorghe Doja

locuri pentru porci

Răcăciuni

VRANCART SA

6.1.b - Hârtie și
carton

Vrancea/Adjud

Sursa date: http://atlas.anpm.ro/atlas#- anul de raportare 2013

Pentru toate acestea au fost consultate Rapoartele privind starea mediului pentru
anul 2013, din fiecare județ învecinat.
Având în vedere că toate aceste instalații funcționează în conformitate cu
parametrii impuși prin actele de reglementare și nu au fost raportate incidente precum
poluări accidentale sau accidente majore putem concluziona că nu poate fi vorba de un
aport semnificativ de poluanți din județele vecine către județul Galați.
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Așezarea geografică, direcțiile predominate ale vântului în raport cu arealul
județului Galați, densitatea relativ redusă a populației din zonele limitrofe județului
precum și lipsa oricărei unități economice semnificative din punct de vedere al
poluanților atmosferici emiși exclud creșterea semnificativă a valorilor parametrilor de
calitate ai aerului în arealul județului Galați.
Importul de poluanți din zonele învecinate, nu va conduce la acumulări
semnificative în zone izolate din teritoriul județului Galați, care ar putea determina
depășiri ale valorii-limită stabilite în conformitate cu legislația în vigoare. Mai mult, aceste
potențiale depășiri ale valorii-limită nu vor fi menținute ci diminuate corespunzător prin
aplicarea măsurilor stabilite prin planul de menținere a calității aerului din județul Galați.
3.10. Analiza datelor meteo privind viteza vântului, precum și cele
referitoare la calmul atmosferic și condițiile de ceață, pentru analiza
transportului/importului de poluanți din zonele și aglomerările învecinate,
respectiv pentru stabilirea favorizării acumulării noxelor poluanților la suprafața
solului, care ar putea conduce la concentrații ridicate de poluanți ale acestora
Teritoriul județului Galați aparține în totalitate sectorului cu climă continentală
(partea sudică și centrală însumând mai bine de 90% din suprafață, se încadrează în
ținutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în
ținutul cu climă de deal).
Din punct de vedere termic (media multianuală 10,5 °C), anotimpurile de vară sunt
foarte calde și în general uscate, cu fenomene de secetă frecvente. Iernile sunt geroase,
marcate de viscole puternice (cca 10 zile de viscol pe sezon rece anual), dar și de
întreruperi frecvente provocate de curenții de aer cald și umed din S și SV care determină
intervale de încălzire și de topire a stratului de zăpadă.
Temperaturile medii lunare înregistrate la Stația meteorologică Galați, în perioada
2010-2015 sunt redate în figura de mai jos.
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Figura nr. 3-21: Temperaturi medii lunare, înregistrate la Stația meteorologică Galați,
în perioada 2010-2015 comparativ cu media lunară multianuală pentru 1901-2000
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Sursa date: ANM, INS

Precipitațiile în opoziție cu ceața, contribuie la dispersia și transportul poluanților
la nivelul atmosferei, însă influențează negativ solul și apele, deoarece toți poluanții ajung
la nivelul acestor componenți, unde se infiltrează schimbând proprietățile lor, deci are
loc un fenomen de poluare.
Cantitățile lunare de precipitații atmosferice, înregistrate la stațiile meteorologice
Galați și Tecuci, în perioada 2010-2015, sunt redate în figura de mai jos.
Figura nr. 3-22: Precipitațiile lunare în perioada 2010-2015 comparativ cu medii
lunare multianuale pentru perioada 1901-2000, înregistrate la Stația
meteorologică Galați
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Figura nr. 3-23: Precipitațiile lunare în perioada 2010-2015 înregistrate la Stația
meteorologică Tecuci
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Ceața este un fenomen meteorologic care apare îndeosebi toamna și primăvara. În
mod normal, ceața nu este nimic altceva decât o mare aglomerare de mici particule de apă
aflate în suspensie în atmosferă, dar în imediata apropiere a solului. Conform
standardelor meteorologice internaționale, când într-o astfel de situație vizibilitatea
orizontală scade sub valoarea de 1.000 de metri, se poate vorbi de instalarea ceții.
Când în aer apare o anumită valoare a temperaturii, cantitatea de vapori din aer va
crește, fenomen accelerat și de evaporarea apei din sol, până când vaporii respectivi devin
saturați. În această stare de suprasaturare, vaporii nu se mai află în stare gazoasă, ci încep
să condenseze în mici picături de apă aflate în suspensie.
Originea ceții mai poate avea și o cauză dinamică, cu alte cuvinte, ceața mai apare
și când mase de aer mai cald sunt transportate de curenții atmosferici peste mase de aer
rece. În aceste condiții apare iarăși fenomenul de evaporare condensată. Din aceste
motive, ceața este mai frecventă toamna și primăvara când temperaturile sunt mai
scăzute și vaporii se formează mai repede.
Ceața apare mai frecvent în văi, unde temperatura este mai scăzută și umiditatea
mai mare. De asemenea, ceața apare îndeosebi dimineața și seara, când se observă
inversiunile de masă termică. În mod obișnuit, ceața este de fapt un nor aflat la altitudini
atât de joase încât este în contact direct cu solul. Apariția ceții este, deci, favorizată de o
anumită temperatură și de absența vântului.
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Figura nr. 3-24: Numărul de zile din lună în care au avut loc fenomene de ceață
2013-2015
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Circulația generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvența relativ mare
a advecțiilor lente de aer temperat - oceanic din V și NV (mai ales în sezonul cald),
frecvența de asemenea mare a advecțiilor de aer temperat - continental din NE și E (mai
ales în anotimpul rece), precum și advecțiile mai puțin frecvente de aer arctic din N și aer
tropical maritim din SV și S.
Vântul reprezintă deplasarea orizontală a maselor de aer atmosferic datorită, în
principal, diferențelor de presiune dintre zonele de pe suprafața solului, care se resimte
până la aproximativ 1 km altitudine. Acesta se caracterizează prin direcție și viteză. Se
consideră, convențional, vânt dacă viteza curenților de aer este mai mare de 1,5 m/s.
Pentru viteze mai mici se consideră calm atmosferic, perioadă în care vântul nu
influențează dispersia și transportul poluanților. Direcția vântului influențează direcția
de mișcare a poluanților, de aceea un vânt moderat va favoriza dispersia și transportul
poluanților mult mai bine decât unul cu viteză mare, care are tendința de a reține poluanții
la nivelul solului.
În anul 2015, vântul predominant a bătut din direcția Nord - Nord - Vest cu o
frecvența de 14,06%, având o viteză medie de 1,94 m/s. Viteza medie anuală a vântului a
fost de 2,3 m/s, iar valoarea maximă de 9 m/s a fost înregistrată în data de 09.04.2015.
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În anul 2014, vântul predominant a bătut din direcția Nord - Nord - Vest cu o
frecvența de 16,37%, având o viteză medie de 3,13 m/s. Viteza medie anuală a vântului a
fost de 2,3 m/s, iar valoarea maximă de 9 m/s a fost înregistrată în zilele de 10.06.2014 și
29.12.2014.
Figura nr. 3-25: Roza vânturilor medii pentru județul Galați, 2013-2015
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În anul 2013, vântul predominant a bătut din direcția Nord – Nord - Vest cu o
frecvența de 11,78%, având o viteză medie de 3 m/s. Viteza medie anuală a vântului a fost
de 2,3 m/s, iar valoarea maximă de 10 m/s a fost înregistrată în data de 22.03.2013.
Frecvența medie anuală a vânturilor din direcția Sud a fost de 10,94%, cu o viteză medie
a vântului de 2,6 m/s.
Împrăștierea poluanților dintr-o sursă fixă, în plan orizontal acoperă o arie eliptică,
deoarece este influențată de vânt și de mișcarea de rotație a Pământului. Împrăștierea
poluanților din surse mobile, în mișcare urmează alte legi matematice. Dacă sursele sunt
în apropiere, între ele zona suferă impurificarea cu ambii poluanți. Împrăștierea
poluanților depinde și de starea de agregare, iar la particulele solide și lichide și de
mărimea particulelor. Astfel, particulele solide vor cădea mai repede, cu cât diametrul și
densitatea lor sunt mai mari, cele lichide vor cădea la distanță mai mare, diametrul mare
favorizând căderea, iar gazele vor fi transportate la distanța cea mai mare, poluând o arie
mult mai mare.
Unele fenomene atmosferice pot amplifica poluarea, astfel: lipsa curenților de aer
(starea de calm), datorită unei mase de aer cu densitate și presiune mai mare decât în
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zonele învecinate. Starea poate dura ore, sau zile, timp în care poluanții se acumulează,
depășind concentrațiile de prag admisibile; ceața, inversia termică, provocată de
împiedicarea mișcării verticale a maselor de aer rece și cald. În mod obișnuit, aerul rece
pătrunde și îndepărtează aerul cald, ce poate fi și poluat. Curenții de aer și precipitațiile
ajută la purificarea aerului, prin procese fizice de sedimentare, dizolvare în apă, procese
chimice (reacții cu apa) și apoi depunere.
Calmul atmosferic deține cele mai reduse valori medii primăvara iar cele mai mari
toamna, cu o frecvența maximă în lunile septembrie și octombrie.
Figura nr. 3-26: Calmul atmosferic în perioada 2013-2015 în județul Galați
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Procesele depind evident de natura poluanților, starea lor de agregare,
solubilitatea în apă, reactivitatea cu apa, precum și de interacțiunile dintre ei.
Ca urmare a analizei condițiilor meteorologice ale județului Galați constatăm că
datele multianuale demonstrează predominarea vânturilor dinspre nord-vest, mai ales în
prima parte a anului, urmate de cele dinspre sud-est, în perioada de vară-toamnă.
Frecvența mare a acestor vânturi este favorizată și de orientarea predominantă a văilor
din regiune, Valea răului Siret, Prut.
Acești parametri influențează transportul și distribuția oxizilor de azot de la surse
către receptori la diferite grade. Astfel, la valori ridicate ale vitezei vântului se
îmbunătățesc turbulențele interne a efluentului, penele de poluanți de la surse
intensificându-și dispersia.
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Pe de altă parte, la valori mici ale vitezei vântului, efluentul rămâne relativ
compact, înălțimea de ridicare a efluentului este mare, iar dispersia este redusă, prin
urmare, concentrația de poluanți este probabil să fie mai mare decât în cazul valorilor
mari ale vitezei vântului.
3.11. Informațiile legate de sursele de emisie ale substanțelor precursoare
ale ozonului și condițiile meteorologice la macroscară
Ozonul se găsește în mod natural în concentrații foarte mici în troposferă
(atmosfera joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează formele de viață
împotriva acțiunii radiațiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins între sol și 8-10 km
înălțime) este deosebit de toxic, având o acțiune puternic iritantă asupra căilor
respiratorii, ochilor și are potențial cancerigen. De asemenea, ozonul are efect toxic și
pentru vegetație, determinând inhibarea fotosintezei și producerea de leziuni foliate,
necroze.
Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alți poluanți, nu este
emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influența radiațiilor ultraviolete,
prin reacții fotochimice în lanț între o serie de poluanți primari, precursori ai ozonului:
oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili (COV), monoxidul de carbon (CO), etc.
Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea combustibililor,
traficul rutier, diferite activități industriale) cât și din surse naturale (compuși organici
volatili biogeni emiși de plante și sol, în principal izoprenul emis de păduri; acești compuși
biogeni, dificil de cuantificat, pot contribui substanțial la formarea ozonului).
O altă sursă naturală de ozon în atmosfera joasă este reprezentată de mici cantități
de ozon din stratosferă, care în anumite condiții meteorologice migrează ocazional către
suprafața pământului.
Formarea fotochimică a O3 depinde în principal de factorii meteorologici și de
concentrațiile de precursori. În atmosferă au loc reacții în lanț complexe, multe dintre
acestea concurente, în care ozonul se formează și se consumă, astfel încât concentrația sa
la un moment dat depinde de o multitudine de factori, precum raportul dintre monoxidul
de azot și dioxidul de azot din atmosferă, prezența compușilor organici volatili necesari
inițierii reacțiilor, dar și de factori meteorologici: temperaturi ridicate și intensitatea
crescută a radiației solare (care favorizează reacțiile de formare a ozonului), precipitații
(care contribuie la scăderea concentrațiilor de ozon din aer).

P a g i n a 118 | 181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Ca urmare a complexității proceselor fizico-chimice din atmosferă și a strânsei lor
dependențe de condițiile meteorologice, a variabilității spațiale și temporale a emisiilor
de precursori, a creșterii transportului ozonului și precursorilor săi la mare distanță,
inclusiv la scară inter-continentală în emisfera nordică, precum și a variabilității
schimburilor dintre stratosferă și troposferă, concentrațiile de ozon în atmosfera joasă
sunt foarte variabile în timp și spațiu, fiind totodată dificil de controlat.
Concentrațiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă
pentru perioada de mediere orară (240 µg/m 3 măsurat timp de 3 ore consecutiv), pragul
de informare pentru perioada de mediere orară (180 µg/m 3) și valoarea țintă pentru
protecția sănătății umane pentru valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie
mobilă) (120 µg/m3) a nu se depăși în mai mult de 25 zile pe an calendaristic, mediat pe
3 ani.
Evoluția ozonului în perioada 2010 – 2017, este prezentată în figura de mai sus
pentru anii în care captura de date a fost suficientă pentru evaluarea calității aerului în
conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile pentru calculul
parametrilor statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.
Figura nr. 3-27: Evoluția concentrațiilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore
(medie mobilă), pentru ozon (O3), înregistrate la stațiile automate de
monitorizare din județul Galați, în perioada 2010-2017
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Sursa date: http://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page/?__locale=ro

P a g i n a 119 | 181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

În perioada 2010 – 2017 nu s-a depășit numărul maxim admis de depășiri ale
valorii țintă pentru protecția sănătății umane de 120 µg/m3 (a nu se depăși în mai mult de
25 zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani), în niciuna din stațiile automate de
monitorizare a calității aerului, la nivelul județului Galați.15
Contribuția emisiilor de precursori ai ozonului
Se urmăresc tendințele emisiilor antropice de poluanți precursori ai ozonului:
oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO) și compuși organici volatili nemetanici
(COVNM) proveniți din sectoarele: producerea și distribuția energiei; utilizarea energiei
în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul
comercial, industrial și gospodării; folosirea solvenților și a produselor; agricultură;
deșeuri; altele.
Emisiile de oxizi de azot provin în principal din traficul rutier, din industria
energetică și din industria de prelucrare. Compușii organici volatili (COV) sunt compuși
chimici care au o presiune a vaporilor crescută, de unde rezultă volatilitatea lor ridicată.
Aceste emisii sunt generate preponderent din activitățile de extracție, de stocare și
distribuție a combustibililor fosili.
La nivelul județului Galați, tendința emisiilor totale de poluanți atmosferici
precursori ai ozonului (NOx, NMVOC, CO), pentru perioada 2010 – 2016, se prezintă
conform graficului de mai jos.
Figura nr. 3-28: Tendința emisiilor totale de poluanți atmosferici precursori ai
ozonului (NOx, NMVOC, CO), la nivelul județului Galați, pentru perioada 2010 –
2016
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Sursa: APM Galați - Raportul anual privind starea mediului pentru județul Galați, anul 2017
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www.calitateaer.ro
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Evoluția emisiilor corespunzătoare anului 2016 față de anul 2015 a înregistrat
următoarele variații:16
 oxizii de azot - în scădere cu 2,8%, valori mai mici înregistrându-se la arderile
pentru producerea energiei din sectoarele: transport feroviar, industria
alimentară, alte surse staționare;
 compușii organici volatili nemetanici - prezintă o scădere cu cca 3 %.
Subsectoarele în care s-au înregistrat scăderi ale emisiilor sunt: activități de
acoperire a suprafețelor cu produse cu conținut de compuși organici volatili,
industria alimentară, trafic feroviar, în timp ce pentru subsectoarele încălzire
rezidențială, activități de explorare și extracție țiței și gaze naturale, depozitarea
deșeurilor s-au înregistrat ușoare creșteri;
 monoxidul de carbon - în scădere cu cca 7 %, datorită scăderii în principal a
emisiilor provenite de la arderile pentru producerea energiei în industrie, traficul
rutier și feroviar, în timp ce emisiile provenite din sectorul încălzire rezidențială
au înregistrat ușoare creșteri (APM Galați menționează că diferențele mari
înregistrate față de perioada 2012-2014, se datorează modificărilor introduse în
calculul emisiilor de către metodologia Corinair 2013).

16

APM Galați - Raport județean privind starea mediului pentru anul 2017
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4.

DETALII

PRIVIND

MĂSURILE

SAU

PROIECTELE

DE

ÎMBUNĂTĂȚIRE CARE EXISTAU ÎNAINTE
4.1.

Măsuri locale, regionale, naționale, internaționale

Planurile Locale de Acțiune pentru Mediu (PLAM) stabilesc scopuri, obiective și
ținte clare pentru soluționarea fiecărei probleme individuale de mediu și prezintă seturi
corespunzătoare de acțiuni convergente pentru atingerea acestora.
În cadrul procesului de elaborare al PLAM pentru județul Galați s-au luat în
considerare pe de o parte standardele și reglementările de mediu, precum și legislația în
vigoare, iar pe de altă parte viitoarele modificări în legislația națională de mediu, pentru
atingerea standardelor Uniunii Europene. PLAM este unic datorită circumstanțelor
particulare date de condițiile de mediu ale fiecărui județ.
În județul Galați, inițierea procesului PLAM, implementarea și revizuirea acestuia
a fost inițiată de către autoritatea județeană pentru protecția mediului, Agenția pentru
Protecția Mediului Galați. În conformitate cu responsabilitățile actuale ale autorității
locale pentru protecția mediului, conducătorului acesteia i-a revenit funcția de
coordonator al PLAM.
Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) pentru județul Galați reprezintă
strategia pe termen scurt, mediu și lung pentru soluționarea problemelor de mediu din
județ prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanță cu Planul Național
de Acțiune pentru Mediu și cu Programele de Dezvoltare Locale, Județene și Regionale.
Scopul PLAM:
• evaluarea clară a problemelor de mediu,
• stabilirea priorităților de acțiune pe termen scurt, mediu și lung,
• corelarea dezvoltării economice cu aspectele de protecția mediului, deci
corelarea cu planurile județene și regionale.
Obiective PLAM:
• identificarea, evaluarea și ierarhizarea problemelor de mediu,
• îmbunătățirea condițiilor locale de mediu,
• promovarea conștientizării publicului și implicarea acestuia în elaborarea și
implementarea programului,
• promovarea parteneriatului între autoritățile locale și alte sectoare ale
comunității,
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• întărirea capacității instituțiilor locale în administrarea și implementarea
programelor pentru protecția mediului,
• implementarea mai eficientă a legislației.
Beneficii PLAM:
• utilizarea eficientă a resurselor financiare și umane,
• îmbunătățirea reală, vizibilă și durabilă a mediului în județ,
• soluționarea celor mai urgente probleme de mediu,
• implementarea viitoarelor investiții în domeniul protecției mediului,
• conformarea cu cerințele de mediu ale Uniunii Europene.
Lista problemelor/aspectelor de mediu din județul Galați din categoria 05.
Poluarea atmosferei identificat în PLAM 2004:
 PM 05-01 Poluarea aerului pe platforma industriala MITTAL STEEL S.A. cu
frecvente afectări ale vecinătăților, îndeosebi cu pulberi rezultate din
manipularea materiilor prime si direct din procesele de elaborare a cocsului,
fontei si otelului, cu impact semnificativ asupra mediului
 PM 05-02 Poluarea atmosferei datorita emisiilor de COV rezultați din instalațiile
și activitățile care utilizează solvenți organici
 PM 05-03 Emisii de compuși periculoși proveniți de la crematoriile spitalelor
 PM 05-04 Poluarea atmosferei de către S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Galați
 PM 05-05 Poluarea aerului cu emisii de noxe provenite din trafic (Galați)
 PM 05-06 Poluarea atmosferei cu compuși proveniți de la stațiile de preparare a
mixturilor asfaltice
 PM 05-07 Lipsa instalațiilor de recuperare COV de la stațiile de distribuție a
benzinei și manipulări în terminale
 PM 05-08 Poluarea atmosferei datorita arderii necontrolate a deșeurilor
 PM 05-09 Afectarea globală a mediului datorată emisiilor de gaze cu efect de seră
 PM 05-10 Lipsa instalațiilor de recuperare a substanțelor care epuizează stratul
de ozon la agenții economici care efectuează service la instalațiile frigorifice
În continuare este prezentată matricea-plan de implementare a acțiunilor pentru
problema PM05 POLUAREA ATMOSFEREI din Planul Local de Acțiune pentru Mediu din
județul Galați.
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Tabelul nr. 4-1: Matricea-plan de implementare a acțiunilor pentru problema PM05 POLUAREA ATMOSFEREI – PLAM Galați
Obiectiv specific
1.1.1. Reducerea

Acțiune
1. Instruirea personalului APM

emisiilor de compuși

Galați și a agenților economici cu

organici volatili de la

privire la controlul emisiilor de COV,

activitățile care
utilizează substanțe cu
conținut de COV

monitorizare, plan de reducere a
emisiilor de COV, autorizarea
activităților ce utilizează solvenți
organici

Responsabili

generează compuși organici volatili
– completarea bazei de date

Agenția pentru Protecția

pentru Protecția

Mediului Galați

Mediului

Garda Națională de

Agenția pentru

Mediu

Protecția Mediului

Comisariatul Județean

Galați

Galați

Agenția pentru
Protecția Mediului
Galați

compuși organici volatili și se
încadrează în legislația în vigoare

Surse de
finanțare

Surse interne
2006-2007

și
externe

Mediului Galați
Garda Națională de
Mediu

2006-2007

Surse proprii

2006-2007

Surse proprii

Comisariatul Județean
Galați
Agenția pentru Protecția

3. Emiterea autorizațiilor de mediu
prin funcționarea lor, generează

Termen

Agenția pentru Protecția

RISAGEN

pentru activitățile/instalațiile care,

cooperare

Agenția Națională

2. Actualizarea inventarului
instalațiilor tehnologice care

Supraveghere

Agenția pentru
Protecția Mediului
Galați

Mediului Galați
Garda Națională de
Mediu
Comisariatul Județean
Galați
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Obiectiv specific

Acțiune

Responsabili

Supraveghere
cooperare

Termen

Surse de
finanțare

Agenția pentru Protecția
4. Încadrarea instalațiilor puse în

SC ENA GRUP SA

Mediului Galați

31

funcțiune după data de 1 aprilie

SC GOLD&PLATIN

Garda Națională de

decembrie

DANUBIUS SRL

Mediu Comisariatul

2006

2001 în reglementările legale

Surse proprii

Județean Galați
Agenția pentru Protecția
5. Încadrarea instalațiilor puse în
funcțiune înainte de 1 aprilie 2001
în reglementările legale

SC CAN PACK

Mediului Galați

TECUCI

Garda Națională de

SC FAM SA

Mediu

SC IATSA SA, etc

Comisariatul Județean

31
octombrie

Surse proprii

2007

Galați
Agenția pentru Protecția
6. Înlocuirea solvenților organici

SC CAN PACK

Mediului Galați

care prin utilizare produc emisii

TECUCI

Garda Națională de

SC FAM SA

Mediu

SC IATSA SA, etc

Comisariatul Județean

COV cu solvenți pe baza de apa sau
solvenți ecologici

2007

Galați
Agenția pentru Protecția
7. Autorizarea integrata a SC
BEYLER DECOR SA

SC BEYLER DECOR

Mediului Galați

SA

Garda Națională de
Mediu
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Obiectiv specific

Acțiune

Responsabili

Supraveghere
cooperare

Termen

Surse de
finanțare

Comisariatul Județean
Galați
1. Dotarea rezervoarelor de la

2.1.1. Reducerea
emisiilor de compuși
organici volatili de la

Societățile care dețin

Agenția pentru Protecția

stațiile de distribuție a benzinei și

stații de distribuție

Mediului Galați

terminalele de benzină cu instalații

benzina

Garda Națională de

UNICOM OIL

Mediu Comisariatul

TERMINAL Galați

Județean Galați

de captare COV în timpul
transvazării combustibilului

Surse proprii

Agenția pentru Protecția

depozitele / stațiile de
distribuție carburanți

2007- 2009

2 Acțiuni de dotare a laboratoarelor
și monitorizare în aceste instalații

Direcția de Sănătate
Publica Galați

Mediului Galați
Garda Națională de

Surse interne
2004-2008

Mediu Comisariatul

si
externe

Județean Galați
3.1.1. Reducerea

Agenția pentru Protecția

emisiilor de pulberi
(în suspensie și
sedimentabile) din

1. Aplicarea celor mai bune tehnici
disponibile în domeniu

industria siderurgica

SC MITTAL STEEL
SA Galați

Mediului Galați
Garda Națională de
Mediu Comisariatul
Județean Galați

și metalurgica
2. Aplicarea unor masuri de
retehnologizare a instalațiilor
pentru reducerea emisiilor de

Corelat cu
termenele
din
programele

Surse proprii

de
conformare

Agenția pentru Protecția
Mediului Galați

P a g i n a 126 | 181

Surse proprii

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Obiectiv specific

Acțiune

Responsabili

Garda Națională de

cocsului, aglomeratului, fontei și

Mediu Comisariatul

Garda Națională de
Județean Galați

3.1.2. Reducerea

Agenția pentru Protecția
1. Aplicarea unor masuri de

Corelat cu
termenele
din
programele
de
conformare

Surse proprii

Surse proprii

Județean Galați

Corelat cu
termenele
din
programele
de
conformare

Agenția pentru Protecția

2009-

Mediului Galați

2017

Mediului Galați

retehnologizare în laminoare pentru

Garda Națională de

reducerea emisiilor de NOx

Mediu Comisariatul

prelucrare a metalului

Județean Galați
2. Impunerea și respectarea

Agenția pentru Protecția

măsurilor impuse în autorizația

Mediului Galați

integrata de mediu care vizează

Garda Națională de

reducerea emisiilor de SO2, NOx și

Mediu Comisariatul

NH3

emisiilor provenite

1. Închiderea depozitului de deșeuri
reconstrucția ecologică a zonei

Surse proprii

Mediu Comisariatul

pulberi

urbane de la Tirighina și

finanțare

Mediului Galați

vizează reducerea emisiilor de

4.1.1. Reducerea

Surse de

Agenția pentru Protecția

autorizația integrata de mediu care

siderurgica și de

Termen

Județean Galați

3. Aplicarea masurilor impuse în

și NH3 din industria

cooperare

pulberi de pe fluxurile de fabricare a
varului

emisiilor de SO2, NOx

Supraveghere

Consiliul Local Galați
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Obiectiv specific

Acțiune

Responsabili

Supraveghere
cooperare

din gestionarea

Garda Națională de

necorespunzătoare a

Mediu Comisariatul

deșeurilor menajere

Județean Galați

solide în municipiul Galați și

emisiilor de compuși
periculoși de la
crematoriile spitalelor

1. Atragerea fondurilor necesare
proiectării și realizării unui
incinerator de deșeuri la nivelul
orașului Galați
2. Desființarea crematoriilor
existente la spitale din orașul Galați

6.1.1. Reducerea
poluării de gaze cu
efect de sera

1. Monitorizarea instalațiilor care
intră sub incidenta Directivei
2003/87/CE

finanțare

Mediului Galați
Consiliul Local Galați

Garda Națională de

2014

Surse proprii

Mediu Comisariatul

împrejurimi
5.1.1. Reducerea

Surse de

Agenția pentru Protecția

2. Realizarea sistemului integrat de
management al deșeurilor urbane

Termen

Județean Galați
Direcția de Sănătate
Publica Galați
Consiliul Local Galați
Direcția de Sănătate
Publica Galați
Consiliul Local Galați

Agenția pentru Protecția

2009

Mediului Galați

Surse interne
și
externe

Agenția pentru Protecția

2010

Mediului Galați

Ministerul Mediului si

Agenția pentru Protecția

Gospodăririi Apelor

Mediului Galați

Agenția pentru

Garda Națională de

Protecția Mediului

Mediu Comisariatul

Galați

Județean Galați

2007-2014
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Obiectiv specific
6.1.2. Promovarea
proiectelor JI

Acțiune
1. Prezentarea mecanismului JI

Supraveghere
cooperare

Gospodăririi Apelor

Agenția pentru Protecția

administrație și societățile

Agenții economici

Mediului Galați

poluării

1. Îmbunătățirea și extinderea

datorate surselor

sistemului de monitorizare al
emisiilor

(traficului rutier)

Surse de
finanțare

2005-2008

Surse proprii

2007-2010

Surse proprii

2007

Surse interne

2007

Surse interne

Consiliul Local Galați
Agenția Națională

7.1.1. Reducerea

Termen

Ministerul Mediului si

Instruirea personalului din
comerciale privind proiectele de JI

mobile

Responsabili

pentru Protecția
Mediului
Agenția pentru
Protecția Mediului
Galați

Agenția pentru Protecția
Mediului Galați
Garda Națională de
Mediu Comisariatul
Județean Galați

7.1.2. Completarea
parcului cu mijloace
auto
corespunzătoare
noilor
cerințe de Protecția

1. Înlocuirea parcului auto prin
eliminarea mașinilor mai vechi de
12 ani și înlocuirea acestora cu
mașini noi

Agenția pentru
Protecția Mediului
Galați

Agenția pentru Protecția
Mediului Galați

mediului
8.1.1. Reducerea
emisiilor de compuși

1. Îmbunătățirea tehnologiilor
existente și retehnologizare

ICMRS Galați

Agenția pentru Protecția

SC Drumuri și Poduri

Mediului Galați
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Obiectiv specific

Acțiune

Responsabili

Supraveghere
cooperare

proveniți de la stațiile

SA

Garda Națională de

de preparare a

CONSTRUCTIA

Mediu Comisariatul

mixturilor asfaltice

TECUCI

Județean Galați

Consiliile locale

Agenția pentru Protecția

Alți agenți economici

Mediului Galați

de profil

Garda Națională de

2. Utilizarea de combustibili de tip
CLU sau gaze naturale în loc de
păcură

Termen

Surse de
finanțare

Surse interne
2008

Mediu Comisariatul

si
externe

Județean Galați
9.1.1. Reducerea
emisiilor din industria
energetica

Agenția pentru Protecția
1. Echiparea cazanelor nr. 6, 7 și 8 cu

Mediului Galați

arzătoare cu generare redusă de

Garda Națională de

NOx

Mediu Comisariatul
SC
ELECTROCENTRALE

2. Monitorizarea continua a
emisiilor la coșurile de fum nr. 2, 3

Galați

2008-2010

Surse proprii

2006-2007

Surse proprii

2006

Surse proprii

Județean Galați
Agenția pentru Protecția
Mediului Galați
Garda Națională de
Mediu Comisariatul
Județean Galați

3. Montare gaz-analizoare CO la
cazanele 4, 5, 6, 7, 8

Agenția pentru Protecția
Mediului Galați
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Obiectiv specific

Acțiune

Responsabili

Supraveghere
cooperare

Termen

Surse de
finanțare

Garda Națională de
Mediu Comisariatul
Județean Galați
Agenția pentru Protecția

4. Respectarea planului de reducere

Mediului Galați

progresiva a emisiilor de SO2, NOx și

Garda Națională de

pulberi provenite din instalațiile

instalații a freonilor cu
freoni ecologici

efectuează service la instalațiile
frigorifice cu recuperatoare de ODS
și creșterea gradului de recuperare

Conform
Programului
National de
eliminare
treptată a
substanțelor
care
epuizează
stratul de
ozon

Surse proprii

Județean Galați
Societățile care

10.1.1. Înlocuirea în

Surse proprii

Mediu Comisariatul

mari de arderi

1. Dotarea societăților care

2008-2013

utilizează freoni,

Agenția pentru Protecția

RomLotus Galați

Mediului Galați

Tehnoutil Galați,

Garda Națională de

Service Frig Galați

Mediu Comisariatul

Frigorex Galați, Arctic

Județean Galați

Filiala Galați
Sursa: PLAM Galați - 2004
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Program de gestionare a calității aerului pentru indicatorul pulberi în
suspensie - fracțiunea PM10 la nivelul localităților Galați, Șendreni și Vânători din
județul Galați
În anul 2010 APM Galați a demarat inițierea elaborării Programului de gestionare
a calității aerului pentru pulberi PM10 la nivelul localităților Galați, Șendreni și Vânători
care a fost aprobat, prin HCJ Galați nr 461/30.07.2010.
Programul a cuprins măsuri care au vizat scăderea emisiilor de PM 10, unele dintre
acestea având influență și asupra emisiilor celorlalți poluanți. Pentru perioada 2010-2013
au fost prevăzute măsuri privind:
 Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită din cauza surselor liniare (traficul
rutier):

- Reorganizarea traficului la nivelul municipiului Galați în vederea
descongestionării traficului în zonele intens circulate.
 Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită din cauza surselor fixe (surse
industriale):

- Instalații pentru reducerea emisiilor la electrofiltrul desprăfuire, concasare
calcar și circuit retur de la Uzina Aglomerare Furnale - Aglomerare 2 din
cadrul ArcelorMittal Galați S.A;

- Instalații pentru reducerea emisiilor secundare de pulberi de la Oțelăria
Linz Donawitz 3 (OLD3) și Turnarea Continuă 3 (TC3) din cadrul
ArcelorMittal Galați S.A;

- Extindere perdele de protecție si amenajare spații verzi. Plantare copaci;
- Renunțarea la consumul de gaz de furnal la cazanul 7 (IMA 3) din cadrul
ArcelorMittal Galați S.A.
 Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită din cauza surselor de suprafață
(gospodării industrie mică):

- Extindere perdele de protecție și amenajare spații verzi;
- Extinderea gradului de acoperire cu lucrări edilitare: extinderea rețelei de
alimentare cu gaz natural în localitățile Galați și Vânători;

- Creșterea utilizării surselor neconvenționale de energie: implementarea
proiectelor care vizează utilizarea energiilor neconvenționale.
Inițierea programului a avut drept scop stabilirea unei liste cu măsuri/acțiuni de
reducere a emisiilor de particule în suspensie, fracția PM10. Raportul privind stadiul
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realizării măsurilor din Programul de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorul
pulberi în suspensie-fracțiunea PM10, la nivelul localităților Galați, Șendreni și Vânători
din județul Galați pentru anul 201317 (aprobat prin HCJ Galați nr 37/31.03.2014) prezintă
stadiul acestor măsuri, unde măsura privind Instalația pentru reducerea emisiilor la
electrofiltrul concasare calcar de la Uzina Aglomerare Furnale - Aglomerare 2 din cadrul
ArcelorMittal Galați S.A este realizată în proporție de 15%, iar instalația pentru reducerea
emisiilor secundare de pulberi de la Oțelăria Linz Donawitz 3 (OLD3) și Turnarea
Continuă 3 (TC3) din cadrul ArcelorMittal Galați S.A fiind oprită temporar, restul
măsurilor fiind realizate în proporție de 100%.
Propunerea de program s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M. nr.
35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor
și programelor de gestionare a calității aerului și H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea și
punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului.
Legislație în domeniul calității aerului
La nivel național au fost adoptate o serie de documente legislative care transpun
directivele europene:
Calitatea aerului
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 243/2000 privind protecția atmosferei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările și
completările ulterioare (abrogat prin Legea Nr. 104/2011 din 15 iunie
2011privind calitatea aerului înconjurător);
 Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea
Normativului privind stabilirea valorilor-limită, a valorilor de prag și a criteriilor
și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot,
pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de
http://www.anpm.ro/web/apm-galati/calitatea-aerului-inconjurator//asset_publisher/DoFtkgbg2SXM/content/raportul-privind-stadiul-realizarii-masurilor-din-programulde-gestionare-a-calitatii-aerului-pentru-indicatorul-pulberi-in-suspensie-fractiunea-pm1?_101_INSTANCE_DoFtkgbg2SXM_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapmgalati%2Fcalitatea-aeruluiinconjurator%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DoFtkgbg2SXM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapmgalati%2Fcalitatea-aeruluiinconjurator%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DoFtkgbg2SXM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
mal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
17
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carbon și ozonului în aerul înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, cu completările ulterioare (abrogat prin
Legea Nr. 104/2011 din 15 iunie 2011privind calitatea aerului înconjurător);
 Hotărârea Guvernului nr. 543/2004 privind elaborarea și punerea în aplicare a
planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, cu completările ulterioare
(abrogat prin Legea Nr. 104/2011 din 15 iunie 2011privind calitatea aerului
înconjurător);
 Hotărârea Guvernului nr. 586/2004 privind înființarea și organizarea Sistemului
național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 3 mai 2004 (abrogat prin Legea
Nr. 104/2011 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător);
 Hotărârea Guvernului nr. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind
protecția atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496
din 2 iunie 2004 (abrogat prin Legea Nr. 104/2011 din 15 iunie 2011privind
calitatea aerului înconjurător);
 Hotărârea Guvernului nr. 738/2004 pentru aprobarea Planului național de acțiune
în domeniul protecției atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 476 din 27 mai 2004 (abrogat prin Legea Nr. 104/2011 din 15 iunie
2011privind calitatea aerului înconjurător);
 Ordinul MMDD nr. 1095/02.07.2007 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului
(publicat în Monitorul Oficial nr. 513/31.07.2007)
 Ordinul MMGA nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și
punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului,
publicat în Monitorul Oficial nr. 56/24.01.2007 (abrogat prin HG nr. 257/2015
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității
aerului);
CLRTAP
 Legea nr. 271/23.06.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenției asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13
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noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1
decembrie 1999 (publicată în Monitorul Oficial nr. 470/01.07.2003)
 Legea nr. 652/07.12.2002 pentru aderarea României la Protocolul Convenției din
1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi cu privire la
finanțarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea și
evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa
(EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (publicată în Monitorul Oficial
nr. 911/14.12.2002)
 Legea nr. 8/25.01.1991 pentru ratificarea Convenției asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
(publicată în Monitorul Oficial nr. 18/26.01.1991)
Plafoane naționale de emisii
 Hotărârea Guvernului nr. 1879/21.12.2006 pentru aprobarea Programului
național de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși
organici volatili și amoniac (publicată în Monitorul Oficial nr. 27/16.01.2007).
 Hotărârea Guvernului nr. 1856/22.12.2005 privind plafoanele naționale pentru
anumiți poluanți atmosferici (publicată în Monitorul Oficial nr. 23/11.01.2006).
Instalații mari de ardere – IMA
 Ordinul MMGA, al MEC și al MAI nr. 833/ 545/ 859/2005 pentru aprobarea
Programului național de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și
pulberi provenite din instalații mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005)
 Anexe la Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului național de reducere a
emisiilor
 Ordinul MAPAM, al MEC și al MAI nr. 712/ 199/2003/ 126/2004 pentru aprobarea
Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a
emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalații
mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 18
februarie 2004)
 Ordinul

MAPAM

nr.

1052/2003

privind

organizarea

și

funcționarea

Secretariatului tehnic pentru controlul activităților instalațiilor mari de ardere
(publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004)
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 Ghidul pentru monitorizarea și automonitorizarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi
de azot și pulberi, provenite de la instalațiile mari de ardere
E-PRTR
 Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al
Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților
Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și
96/61/CE
Planuri și programe la nivel național
Planificarea strategică de mediu este un proces permanent care stabilește direcția
și obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecție a
mediului. Etapele elaborării și realizării unui plan strategic formează un ciclu continuu,
prin intermediul sistemului de monitorizare, evaluare și actualizare pe baza
mecanismului parteneriatului strategic. La baza acestuia se află colaborarea între
instituții, agenți economici, organizații neguvernamentale, comunitate locală, toate având
un interes comun în ceea ce privește rezolvarea problemelor de mediu.
Strategiile naționale, planurile naționale, regionale și locale de acțiune în domeniul
protecției mediului au fost elaborate și sunt actualizate pentru a asigura o viziune
coerentă asupra politicii de mediu din România și asupra modului în care aceasta poate fi
reflectată în practică.
Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM)
Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului reprezintă un instrument de
implementare a politicilor din domeniul mediului, prin care se promovează susținerea și
urmărirea realizării celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra
mediului în vederea aplicării și respectării legislației în vigoare.
Conferința Ministerială de la Lucerna, Elveția, din aprilie 1993, a avut un rol
hotărâtor pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă și luarea noilor
decizii în politica de protecție a mediului.
Pentru România, transpunerea obiectivelor dezvoltării durabile a implicat un
proces complex de evaluare prealabilă a legislației adoptate până în prezent și de stabilire
a unui calendar legislativ, luând în considerare atât obligativitatea adoptării acquis-ului
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comunitar, respectarea convențiilor și acordurilor privind protecția mediului,
posibilitățile financiare ale României, cât și necesitatea restabilirii unor coordonate între
perspectivele creșterii economice și calitatea vieții.
Există, de asemenea, o corelare pe plan vertical între planificarea regională, pe de
o parte și cea națională și locală, pe de altă parte. Prioritățile și obiectivele unui PRAM
trebuie să fie armonizate cu prioritățile și obiectivele naționale.
Planul Regional de Acțiune pentru Mediu reprezintă un instrument sectorial care
trebuie să creeze suportul dezvoltării durabile unei regiuni, fiind parte integrantă a unui
proces larg de stabilire a unui consens privind abordarea problemelor de mediu și a
modului de soluționare a acestora.
Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului reprezintă strategia pe termen
scurt, mediu și lung pentru soluționarea problemelor de mediu în cadrul unui județ prin
abordarea principiilor dezvoltării durabile și în deplină concordanță cu planurile,
strategiile și alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional și
național.
Planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional (PRAM/PLAM) au fost
elaborate în România începând cu anul 1998. Situația lor a evoluat în timp, în contextul
conformării României exigențelor europene și gestionării fondurilor structurale și de
coeziune alocate pentru domeniul protecției mediului.
Până în prezent au fost elaborate și actualizate planurile de acțiune pentru mediu
în toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României la nivel județean și regional de către
toate agențiile pentru protecția mediului.
La nivelul întregii țări, situația în anul 2008 a monitorizării acțiunilor pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse în planurile de acțiune pentru mediu pentru cele 8
Regiuni de Dezvoltare se prezintă astfel 18: dintr-un total de 13.240 acțiuni de mediu:
realizate – 4.417 (33,4%); realizate în avans – 265 (2,0%); în curs de realizare – 4.088
(30,9%); nerealizate – 3.996 (30,1%); amânate – 248 (1,9%); anulate – 226 (1,7%).
Tabelul nr. 4-2: Situația monitorizării acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor
propuse în planurile de acțiune pentru mediu – anul 2008
REGIUNEA Realizate
Regiunea 1
Nord-Est
18ANPM

605

Realizate
în avans
56

În curs
de
Nerealizate Amânate Anulate TOTAL
realizare
632

785

113

56

2.247

- Raport anul privind Starea Mediului în România pe anul 2008
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REGIUNEA Realizate

Realizate
în avans

În curs
de
Nerealizate Amânate Anulate TOTAL
realizare

Regiunea 2
Sud-Est
Regiunea 3
Sud
Muntenia
Regiunea 4
Sud-Vest

698

14

588

73

34

5

1.412

1.156

57

919

2.041

10

33

4.216

315

3

202

107

10

28

665

Regiunea 5
Vest

419

25

420

106

12

5

987

Regiunea 6
Nord-Vest

504

65

754

527

2

58

1.910

407

18

517

169

31

16

1.158

313

27

56

188

36

25

645

Regiunea 7
Centru
Regiunea 8
BucureștiIlfov

Sursa date: ANPM - Raport anul privind Starea Mediului în România pe anul 2008

Figura nr. 4-1: Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivel național, anul 2008
Stadiul de realizare al acţiunilor de mediu la nivel naţional
Amânate
2%

Anulate
2%
Realizate
33%

Nerealizate
30%

În curs de
realizare
31%

Realizate în avans
2%

ANPM - Raport anul privind Starea Mediului în România pe anul 2008

Planurile de acțiune pentru mediu sunt strâns legate de alte activități, cum ar fi:
programele de dezvoltare durabilă, Agenda Locală 21, sistemele de management al
mediului, strategiile și planurile de implementare ale acquis-ului comunitar etc. Multe
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dintre aceste programe utilizează metodologii similare, prin abordarea planificării
strategice bazată pe o largă implicare a părților interesate în proces.
Fondul pentru Mediu (FM) este constituit conform principiilor europene
„Poluatorul plătește” și “Responsabilitatea producătorului”, în vederea implementării
legislației privind protecția mediului înconjurător, armonizată cu prevederile acquis-ului
comunitar. Acest Fond este gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu
(A.F.M.), instituție publică, aflată în coordonarea Ministerului Mediului.
Administrația Fondului pentru Mediu acordă sprijin financiar pentru realizarea
proiectelor prioritare de protecția mediului, ajutând pe de o parte autoritățile publice
locale să implementeze prioritățile Planului Național de Dezvoltare și Directivele Uniunii
Europene, pentru sporirea potențialului de investiții, reabilitarea mediului și creșterea
calității vieții în cadrul comunităților, precum și protejarea sănătății umane, și pe de altă
parte, ca operatorii economici să-și îndeplinească obligațiile cuprinse în programele de
conformare.
Conform O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru
autovehicule,19 din sumele provenite din taxa pe poluare pentru autovehicule se
finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, și anume:


programul de stimulare a înnoirii parcului auto național;



programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații
verzi în localități;



proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme
care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte
sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;



proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală,
solară, biomasă, microhidrocentrale;



proiecte privind împădurirea terenurilor agricole degradate, a terenurilor din
fondul forestier național afectat de calamități naturale și a terenurilor defrișate;



proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;



proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști.

În vigoare de la 01 iulie 2008 până la 12 ianuarie 2012, fiind abrogată și înlocuită prin Legea nr. 9/2012
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, la 14 martie 2013, fiind abrogată și
înlocuită prin OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, la 31 ianuarie 2017, fiind
abrogată prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative.
19
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Sprijinul financiar din Fondul pentru Mediu se acordă în scopul stimulării
investițiilor de mediu necesare modernizării, retehnologizării și achiziționării
instalațiilor pentru producerea energiei din surse regenerabile, realizării de instalații care
folosesc tehnologii curate în toate sectoarele industriale, care permit reducerea
consumurilor de materii prime și energie, reducerea cantităților de deșeuri depozitate și
introducerea acestora în circuitul economic, creșterea gradului de recuperare, reciclare și
valorificare a deșeurilor de ambalaje, utilizarea substanțelor cel mai puțin periculoase,
reducerea emisiilor poluante, creșterea suprafețelor împădurite, prevenirea eroziunii
solului, reducerea riscului de inundații.
Programul PHARE în România
Programul PHARE este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanțate
de Uniunea Europeană în procesul de asistență acordată țărilor din Centrul și Estul
Europei, candidate la aderarea la Uniunea Europeană.
Obiectivele PHARE sunt:


întărirea administrațiilor și instituțiilor publice pentru a funcționa eficient în
interiorul Uniunii Europene;



apropierea de acquis-ul comunitar (legislația extinsă a Uniunii Europene) și
reducerea necesitații perioadelor de tranziție;



promovarea coeziunii economice și sociale.
Programul ISPA
Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) a fost

stabilit prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.1267/1999, în vederea
acordării asistenței pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană a țărilor din Europa
Centrală și de Est, pentru realizarea coeziunii economice și sociale între state, în domeniul
politicilor privind infrastructura de transport și de mediu.
În sectorul de mediu din România, programul se derulează în perioada 2000 –
2010 și se concentrează pe investiții legate de directivele de mediu a căror implementare
solicită costuri importante și pentru finanțarea de studii pregătitoare de asistență tehnică.
Domeniile eligibile de finanțare prin ISPA - Mediu în România sunt calitatea apei,
și Managementul integrat al deșeurilor. Beneficiarii programului ISPA au fost autoritățile
locale și regiile autonome, capabile să dezvolte proiecte de infrastructură de amploare.
Programul ISPA s-a derulat conform sistemului de implementare descentralizată,
care implică transferul responsabilității administrării programului (licitații, contractări și
plăți) autorităților românești, sub supravegherea și controlul Comisiei Europene.
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În perioada 2000 - 2007 au fost aprobate 42 de proiecte pentru finanțare ISPA, din
care 29 proiecte în domeniul apă/apă uzată, 7 proiecte în domeniul managementului
integrat al deșeurilor și 6 contracte de asistență tehnică pentru consolidarea capacității
instituționale și pregătirea proiectelor în sectorul de mediu.20
Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu
Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu a reprezentat documentul de
programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune care stabilește strategia de alocare a
fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada
2007 - 2013.
Comisia Europeană a aprobat acest program în data de 11 iulie 2007. Urmare a
acestei decizii, România a beneficiat, în perioada 2007 - 2013, de un important sprijin
financiar pentru implementarea unor proiecte care vor contribui la protecția și
îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață din țara noastră.
POS Mediu a fost unul dintre cele mai importante programe operaționale din punct
de vedere al alocării financiare și reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru
sectorul de mediu.
4.2.

Efectele observate ale acestor măsuri

În vederea evaluării calității aerului înconjurător pentru dioxid de sulf, dioxid de
azot, oxizi de azot, particule în suspensie (PM 10 și PM2,5), plumb, benzen, monoxid de
carbon, arsen, cadmiu, nichel în fiecare zonă sau aglomerare s-au delimitat arii care se
clasifică în regimuri de evaluare în funcție de pragurile superior și inferior de evaluare,
prevăzute la poziția A.1 din anexa nr. 3 a Legii nr. 104/2011, după cum urmează:
a) regim de evaluare A, în care nivelul este mai mare decât pragul superior de evaluare;
b) regim de evaluare B, în care nivelul este mai mic decât pragul superior de evaluare,
dar mai mare decât pragul inferior de evaluare;
c) regim de evaluare C, în care nivelul este mai mic decât pragul inferior de evaluare.
Tabelul nr. 4-3: Încadrarea în regimuri de evaluare
Poluanți
Dioxid de
azot și oxizi
20

Pulberi
în
suspensie

Benzen
(C6H6)

Nichel
(Ni)

Dioxid
de
sulf

Monoxid
de
carbon

Plumb
(Pb)

Arsen
(As)

Cadmiu
(Cd)

ANPM - Raport anul privind Starea Mediului în România pe anul 2008
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de azot
(NO2/NOx)

(PM10;
PM2,5)

Aglomerarea
Galați

A

A

C

Zona Galați

B

B

C

(SO2)

(CO)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Sursa date: Ordinul MMAP nr. 36/2016 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativteritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele și
aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Astfel, aglomerarea Galați a fost încadrată în regimul de evaluare A pentru
poluanții dioxid de azot, oxizi de azot și particule în suspensie (PM10 și PM2,5) iar zona
Galați a fost încadrată în regimul de evaluare B pentru aceeași poluanți.
Măsurile efectuate înainte de 11 iunie 2008 nu au condus la o reducere
semnificativă a concentrațiilor poluanților în atmosferă, nivelul acestora situându-se
totuși sub valoarea-limită, însă aceste măsuri constituie primii pași importanți efectuați
pentru îmbunătățirea calității aerului.
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5.

SCENARII DE MENȚINERE A CALITĂTII AERULUI ÎN JUDEȚUL

GALAȚI
5.1.

Modelul matematic utilizat pentru analiza dispersiei poluanților în

atmosferă
Principalele surse de poluare la nivelul județului Galați sunt reprezentate de surse
specifice industriale, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor
(surse de suprafață).
Aceste surse trebuie monitorizate continuu pentru a se găsi cele mai bune tehnici
posibile pentru minimizarea și reducerea cantității de substanțe poluante eliberate în
atmosferă.
Ca urmare a amplasării surselor de emisie la nivelul județului Galați, evaluarea
calității aerului s-a realizat prin stațiile de monitorizare dar și prin utilizarea unui model
matematic de dispersie pornind de la valorile măsurate ale poluanților la surse, a
factorilor de emisie specifici, a distribuției geografice a surselor și a condițiilor
meteorologice de propagare a emisiilor.
Modelul matematic de dispersie este necesar pentru a stabili la o scară mai mare –
județul Galați - nivelul expunerii, acest lucru nefiind obținut exclusiv din măsurători.
Dispersia atmosferică caracterizează evoluția, în timp și spațiu, a unui ansamblu
de poluanți (aerosoli, gaze, particule) emiși în atmosferă. Fenomenul de dispersie
atmosferică este influențat de condițiile meteorologice, parametrii solului și valorile
emisiilor.
Modelul de dispersie atmosferică (MDA) reprezintă simularea matematică a
modului de împrăștiere a poluanților în atmosferă și reprezintă o prognoză a
concentrației poluanților atmosferici la receptori funcție de locația surselor de emisie,
tipul și cantitățile de poluanți emiși, condițiile topografice, meteorologice etc.21
Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor de poluanți în atmosferă din județul
Galați s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei
poluanților în atmosferă emiși din surse fixe, mobile și de suprafață.
Datele de intrare pentru modelele de dispersie atmosferică trebuie să respecte cât
mai exact condițiile meteorologice, locația geografică și parametrii emisiilor la sursa de
poluare.

TIȚA, Mihaela Cosmina, - Modelarea dispersiei atmosferice a poluanților, Universitatea din Craiova,
Buletinul AGIR, Supliment 2/2012.
21
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În urma necesarului de monitorizare a dispersiei poluanților au fost propuse,
conform Agenției Europene de Protecția Mediului, un set de modele de dispersie
acceptate la nivelul Uniunii Europene, toate având un țel comun: de a reduce poluarea la
nivel global.22
Modelul de dispersie atmosferică reprezintă simularea matematică a modului de
împrăștiere a poluanților în atmosferă. Acesta este folosit pentru estimarea concentrației
poluanților atmosferici emiși în urma activității industriale sau a traficului auto în direcția
vântului.23
Modelul de simulare matematic folosit pentru evaluarea dispersiei emisiilor de
poluanți în atmosferă reprezintă instrumentul absolut necesar atât pentru managementul
calității aerului, cât și pentru evaluarea impactului pe care anumite activități importante
îl au asupra mediului, prin estimarea nivelului de poluare a aerului înconjurător și
identificarea zonelor cu concentrații ridicate de poluanți, în strânsă corelație cu diferitele
condiții meteorologice ce se pot manifesta într-un anumit areal, cât și cu topografia
regiunii și natura poluanților.
Ca urmare a distribuției aleatorii a surselor de emisie, tipului și fluxului de emisie
al acestora s-a ajuns la concluzia că este imposibilă o monitorizare continuă pe suprafețe
întinse cu ajutorul analizoarelor, propunându-se utilizarea unui model matematic
pornind de la valorile măsurate ale poluanților, a factorilor de emisie specifici și a
distribuției geografice a surselor.
Modelul utilizat pentru dispersia poluanților în atmosferă la nivelul județului
Galați a fost OML-Multi, care este un model de dispersie de tip Gaussian dezvoltat de
Institutul National de Cercetare a Mediului - NERI (Danemarca). Programul este capabil
să ia în calcul mai multe surse de poluare individuale (surse punctuale și de suprafață),
realizând estimări simultane pentru fiecare poluant în parte. De asemenea, modelul ia în
considerare evoluția concentrațiilor substanțelor poluante în pană de fum și a modificării
direcției acesteia datorate factorilor meteorologici.
Modelele avansate de dispersie necesită seturi extinse de date meteorologice și a
emisiilor, și includ mai multe categorii de surse: punct, suprafață, volum.

EUROPEAN TOPIC CENTRE ON AIR QUALITY - Whole model's catalogue
https://web.archive.org/web/20071102135620/http://pandora.meng.auth.gr/mds/strquery.php?whole
db
23TIȚA, Mihaela Cosmina, - Modelarea dispersiei atmosferice a poluanților, Universitatea din Craiova,
Buletinul AGIR, Supliment 2/2012.
22
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De asemenea, modelele de dispersie complexe includ caracteristici suplimentare
cum ar fi topografia, modele de curgere în jurul clădirilor și a structurii atmosferice
stratificate.
Câteva exemple de modele avansate sunt: EPA ISC3, AERMOD și CALPUFF, British
model ADMS și modelul danez OML (Berkowicz și colab., 1987)24
Modelul de dispersie OML Multi a fost ales datorită următoarelor caracteristici:
a) Importarea facilă a datelor meteorologice și topografice;
b) Număr nelimitat de puncte, zone de emisie;
c) Modul special pentru operarea unor aspecte particulare;
d) Prelucrarea simultană a diferitelor substanțe de emisie;
e) Gamă largă de instrumente pentru întocmirea rapoartelor și prezentării datelor;
f) Alternative variate pentru vizualizarea zonei de distribuție a emisiilor și a
stabilității atmosferice;
g) Calculul concentrațiilor prognozate în funcție de perioada de mediere (medie
anuală, maximă zilnică, orară etc.).
COPERT Street Level25 este un software conceput pentru utilizatorii care doresc
să calculeze emisiile din traficul rutier. Este structurat astfel încât să funcționeze alături
de instrumentele de analiză a traficului.
Metodologia se bazează pe bine-cunoscutul software COPERT, dar aduce o
abordare cu totul nouă la nivelul calculelor. Software-ul poate calcula emisiile pe o singură
stradă sau pe o rețea de străzi. Acesta necesită setul minim de date de intrare pentru a
produce rezultate și este optimizat pentru perioade de execuție rapide. Emisiile pot fi de
asemenea afișate pe o hartă GIS pentru a îmbunătăți vizualizarea.
Modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă s-a realizat la nivelul
județului Galați prin estimarea concentrațiilor de poluanți în funcție de caracteristicile
surselor de poluare, de condițiile meteorologice si orografice, de procesele de
transformare fizică și chimică pe care le pot suferi poluanții în atmosferă și de
interacțiunea acestora cu suprafața solului.

Berkowicz, R., H.R. Olesen and U. Torp (1987). The Danish Gaussian Air Pollution Model (OML):
Description, Test and Sensitivity Analysis in View of Regulatory Applications. In Air Pollution Modelling and
its Application V (ed. De Wispelaere, Schiermeier and Gillani).
25 http://emisia.com/sites/default/files/COEPRT_SL_v2.2_Manual.pdf
24
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Modelarea dispersiei poluanților în atmosferă s-a realizat cu programul OML-Multi
în scopul evaluării impactului surselor de emisie asupra mediului înconjurător și calității
aerului.
Modelul OML-Multi este un model de tip gaussian de dispersie atmosferică,
utilizat pentru a evalua poluarea aerului din surse punctiforme și de suprafață. Acesta
poate fi utilizat pentru distanțe de până la aproximativ 20 km de surse. OML-Multi este un
model Gauss tip pană, modern, bazat pe scalarea stratului limită în loc de clasificarea
stabilității Pasquill așa cum fac modelele mai vechi. Modelul OLM-Multi este dezvoltat de
către Universitatea Aarhus din Danemarca. Modelul a fost conceput inițial de către
Institutul Național de Cercetare a Mediului din Danemarca, care în 2007 a devenit parte a
Universității Aarhus.
Modelul OML-Multi necesită informații privind emisia poluanților generați de până
la 3000 de surse simultan utilizând datele topografice și meteorologice ale zonei de
analiză în prognoza dispersiilor. Modelul calculează o serie de concentrații la punctele de
receptor specificate de utilizator, pe care utilizatorul le poate prelua în generarea hărților
de prognoză a concentrațiilor (izolinii).
OML-Multi execută calcule pentru surse și receptori plasați în mod arbitrar sau
cunoscut. Cel mai adesea receptorii sunt plasați într-un set de inele concentrice sau întro grilă dreptunghiulară. O rețea concentrică de receptori poate avea până la 15 inele (540
receptori). O grilă dreptunghiulară are un maxim de 1681 (41 x 41) receptori, acest lucru
fiind adecvat pentru o prezentare grafică ulterioară. Este de asemenea posibil să se
utilizeze rețelele de receptori special construite pentru un anumit tip de raportare.
Pentru a folosi acest model de dispersie în atmosferă, este necesară cunoașterea
următoarelor date de intrare esențiale:
1) caracteristicile sursei de emisie:
a) cantitatea de emisie evacuată (g/s, t/an, etc.);
b) dimensiunile sursei: înălțime și diametru (m);
c) viteza de evacuare a gazelor în atmosferă (m/s);
d) temperatura de evacuare a gazelor în atmosferă (0C).
2) caracteristicile locului de amplasare a sursei, și anume harta topografică a zonei
analizate;
3) datele meteorologice specifice zonei analizate și care constau în:
a) viteza vântului (m/s);
b) direcția vântului, în grade față de direcția nord;
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c) temperatura aerului (0C);
4) concentrațiile de fond regional pentru arealul respectiv.
OML-multi furnizează (date de ieșire) concentrații ale poluanților la nivelul
solului sub forma curbelor de izoconcentrații. Rezultatele obținute pot fi:
 Roza vântului și serii de timpi ale datelor meteorologice;
 Hărți de dispersie ale poluantului cu indicarea concentrațiilor medii orare,
lunare sau anuale;
 Tabele cu date corespunzătoare concentrațiilor la punctele receptoare.
Utilizatorul poate alege între o gamă largă de parametri statistici în generarea
rezultatelor obținute prin modelare. Datele de ieșire cuprind valori ale concentrațiilor la
receptorii utilizați în prognoză funcție de necesitățile operatorului: valori maxime orare,
maxime zilnice, medii anuale, etc., precum și distribuția lor spațială în zona analizată.
Această flexibilitate a modelului OML-Multi a fost foarte utilă în alegerea și
utilizarea acestuia pentru evaluarea surselor de emisie din cadrul județului Galați în
scopul generării dispersiilor de poluanți atât în scenariul de bază cât și în proiecția anului
2023, rezultatele dispersiei putând fi comparate cu valorile-limită a poluanților stabilite
prin Legea 104/2011.
Modelul a fost testat pe baza seturilor de date experimentale: Copenhaga,
Danemarca (1978/79), Lillestrom, Norvegia (1987/88), Cabouw, Olanda (1980), Prairie
Grass, SUA (1957), Kincaid, SUA (1980/81), Indianapolis, SUA (1985), Asnaes, Danemarca
(1986), Ensted, Danemarca (1988). Rezultatele evaluărilor efectuate cu trei dintre aceste
seturi de date au fost raportate într-un exercițiu european de evaluare a modelului în
1994, care a permis ca mai multe modele să fie comparate pe o bază similară, utilizând
așa-numitul "kit de validare a modelului"26
Ecuația de dispersie conform modelului Gaussian ce stă la baza modelului OLM
este conform formulei de mai jos:
𝐶(𝑥,𝑦,𝑧) =

𝑄𝑉
𝑦
exp[−0,5( )2 ][1]
2𝜋𝑢𝑠 𝜎𝑦 𝜎𝑧
𝜎𝑦

unde:
C: concentrațiile poluantului în cele 3 direcții de propagare x, y, z (ppb, ppm, sau
alte unități);
Olesen, H.R., 1995, The model validation exercise at Mol. Overview of results. Workshop on Operational
Short-range Atmospheric Dispersion Models for Environmental Impact Assessment in Europe, Mol,
Belgium, Nov. 1994, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 5, Nos. 4-6, pp. 761-784.
http://envs.au.dk/en/knowledge/air/models/oml/oml-model-description/#Validation-and-evaluation
26

P a g i n a 147|181

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Q: rata de emisie a poluantului (m3N/s)2;
V: factor de condiții verticale (conform ecuației 2);
us: viteza vântului la punctul de emisie (m/s)
σy, σz: parametri de dispersie pe direcții laterale și verticale.
Factorul de condiții verticale V reprezintă distribuția penei gaussiane pe verticală.
Acest termen include cota punctului de calcul și efectele înălțimii cauzate de propagarea
penei de poluant pe verticală (înălțimea efectivă a penei).
𝑧𝑟 + ℎ𝑒 2
𝑧𝑟 − ℎ𝑒 2
𝑉 = exp [−0,5 (
) ] + exp [−0,5 (
) ] [2]
𝜎𝑧
𝜎𝑧
unde:
zr: elevația punctului de măsurare (m);
he: înălțimea penei de poluant (m).
COPERT Street Level prezintă o nouă metodă de calculare a emisiilor generate de
transportul rutier.
Astfel, în cazul proiectului propus, evaluarea emisiilor generate s-a realizat
aplicând metodele de estimare a emisiilor pentru următoarele activități:
 1.A.3 – Transport;
 1.A.3.b -Transport rutier;
 1.A.3.b.i - Transport rutier - Autoturisme;
 1.A.3.b.ii - Transport rutier - Autoutilitare;
 1.A.3.b.iii - Transport rutier - Autovehicule grele incluzând și autobuze;
 1.A.3.b.iv - Transport rutier - Motociclete.
Metodele aplică relații liniare simple între datele de activitate și factorii de emisie.
Datele de activitate sunt derivate din informațiile statistice disponibile (statisticile în
domeniul consumului de energie, date ale flotelor, date cu privire la controlul traficului
etc.).
a)

Algoritmul de calcul al emisiilor de gaze provenite din transporturile
rutiere pe baza consumului specific

Calculul emisiilor de gaze din transporturi se face cu ajutorul următoarei formule
generale:
Ei = ∑j(∑m (FCj,m × EFi,j,m )) [3]
unde:
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Ei – emisia poluantului i [g],
FCj,m – consumul de carburant al categoriei de vehicul j utilizând combustibilul
m [kg],
EFi,j,m - consumul de carburant specific factorului de emisie i pentru categoria de
vehicul j și combustibilul m [g/kg],
Categoriile de vehicule care se iau în considerare sunt autobuze și microbuze ce
utilizează motorina drept combustibil. Ecuația necesită ca statisticile privind
consumul/vânzarea de combustibil să fie defalcate pe categorii de vehicule, dar statisticile
naționale nu furnizează aceste detalii.
b)

Algoritmul de calcul al emisiilor de gaze provenite din transporturile
rutiere pe baza distantei parcurse

Această metodă ia în calcul consumul de combustibilul pentru diferite categorii de
vehicule precum și standardele lor de emisie. Prin urmare, cele două categorii de vehicule
utilizate descrise în codul NFR27 1.A.3.b.iii sunt împărțite în diferite clase de poluare,
conform legislației privind controlul emisiilor de gaze.
Prin urmare, utilizatorul trebuie să ofere numărul de vehicule și kilometrajul anual
pe clasă de poluare (sau numărul de vehicul-km pe clasă de poluare). Aceste date sunt
multiplicate prin metoda factorilor de emisie.
Prin urmare formula folosită este:
Ei,j = ∑k(< 𝑀j,k >× 𝐸𝐹i,j,k ) [4]
sau
Ei,j = ∑k(Nj,k × Mj,k × EFi,j,k ) [5]
unde:
<M j,k > – distanța totală anuală parcursă de toate vehiculele pe categorii j și clasă de
poluare k [vehicul-km]
EFi,j,k – factorul de emisie specific clasei de poluare pentru poluantul i pentru
categoria de vehicul j și clasă de poluare k [g/vehicul-km]
Mj,k – distanța anuală parcursă per categoria de vehicul j și clasă de poluare k
[km/vehicul]
N j,k – numărul de vehicule per categorie din flota națională j și clasă de poluare k.
27

EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2009
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5.2.

SCENARIUL DE BAZĂ

a) anul de referință pentru care este elaborată previziunea și cu care începe
aceasta
Anul de referință pentru modelarea matematică a dispersiei substanțelor poluante
este anul 2013, pentru care au fost disponibile datele exportate din Sistemul Informatic
Integrat de Mediu (la momentul inițierii acestui Plan), aferente surselor de emisii
prezentate în capitolele precedente, iar anul de referință pentru care este elaborată
previziunea este anul 2023.
b) repartizarea surselor de emisie
Datele exportate, grupate pe sursele de emisii definite de Sistemul Informatic
Integrat de Mediu, respectiv surse staționare, surse de suprafață, surse mobile sunt
utilizate ca date de intrare pentru modelarea matematică a dispersiei substanțelor
poluante în acest scenariu. Repartizarea surselor a fost prezentată în subcapitolele 3.5 și
3.6 al prezentului plan.
Concentrațiile de fond regional total (pentru zona Galați și aglomerarea Galați) au
fost utilizate pentru modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă în cadrul
acestui scenariu.
c) descrierea privind emisiile și emisiile totale în unitatea spațială relevantă
în anul de referință
Emisiile depoluanți în atmosferă în anul de referință 2013, grupate pe categorii de
surse, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Descrierea privind emisiile este prezentată pe
larg în cadrul capitolului 3.8.
Tabelul nr. 5-1: Emisii de poluanți, pe categorii de surse, în anul 2013
Cantitatea totală de emisii
Categorie surse de
2013
Indicator
emisie
(t/an)
%
Surse staționare
26,311
2,21
Surse mobile
688,249
57,94
Oxizi de azot*
(NOX)
Surse de suprafață
473,351
39,85
TOTAL
1.187,911
100
Surse staționare
1.314,128
47,04
Surse mobile
76,848
2,75
Pulberi în suspensie
(PM10)
Surse de suprafață
1.402,699
50,21
TOTAL
2.793,675
100
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Indicator
Pulberi în suspensie
(PM2,5)

Benzen**
(C6H6)
Nichel
(Ni)

Oxid de sulf
(SOx)

Monoxid de carbon
(CO)

Plumb
(Pb)

Arsen
(As)

Cadmiu
(Cd)

Categorie surse de
emisie
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL

Cantitatea totală de emisii
2013
(t/an)
%
901,057
38,73
65,158
2,80
1.360,577
58,47
2.326,792
100
20,961

100

20,961
0,166284
0,002840
0,010857
0,179981
2.356,493

100
92,39
1,58
6,03
100
93,93

152,273
2.508,766
10.966,835
4.083,191
10.505,129
25.555,155
13,747024
0,038521
0,090496
13,876041
0,051125

6,07
100
42,91
15,98
41,11
100
99,07
0,28
0,65
100
95,90

0,002186
0,053311
0,070780
0,000914
0,003036
0,074730

4,10
100
94,71
1,22
4,06
100

*cu excepția municipiului Galați
**C6H6 a fost calculat ca provenind din emisiile de NMVOC conform EMEP/EEA Emission
Inventory Guidebook 2009
Sursa date: Inventar local de emisii și Inventar emisii trafic (Copert) 2013

d) niveluri ale concentrației/concentrațiilor raportate la valorile-limită
și/sau la valorile-țintă în anul de referință
Deoarece în anul 2013 captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității
aerului în conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile pentru
calculul parametrilor statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare,
estimarea concentrațiilor în anul de referință au fost determinate prin modelarea
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matematică a dispersiei poluanților în atmosferă pentru cinci puncte care coincid cu
amplasamentul stațiilor din cadrul RNMCA aflate pe teritoriul județului Galați.
Tabelul nr. 5-2: Valori estimate prin modelare pentru concentrațiile poluanților
atmosferici în anul de referință 2013
Poluant
Dioxid de
azot (NO2)
Oxizi de
azot**(NOx)
Particule în
suspensie
(PM10)
Particule în
suspensie
(PM2,5)
Benzen
(C6H6)
Nichel
(Ni)
Dioxid de
sulf**(SO2)
Monoxid de
carbon (CO)
Plumb
(Pb)
Arsen
(As)
Cadmiu
(Cd)

UM
(µg/m3)
(µg/m3)

Perioada
VL/
de
NC*
VT*
mediere
An
40
1 oră
200
-

GL1

GL2

GL3

GL4

GL5

-

-

-

-

12,8
20

An

-

30

-

-

-

-

13,45

An

40

-

23,904

23,656

23,474

23,161

23

1 zi

50

-

32,171

30,806

30,603

29,182

25,5

(µg/m3)

An

25

-

16,833

16,953

16,928

16,829

18

(µg/m3)

An

5

-

1,723

1,512

1,601

1,701

1,681

(ng/m3)

An

20

-

0,604

0,604

0,622

0,635

0,715

(µg/m3)

An
1 zi
1 oră

125
350

20
-

3,376
5,586
14,083

3,388
5,352
12,971

3,398
5,149
12,695

3,432
5,631
14,987

3,497
3,813
5,147

(mg/m3)

8h

-

-

0,541121 0,724958 0,505625 0,534321

(µg/m3)

An

0,5

-

0,004992 0,005326 0,005453 0,004960 0,008938

(ng/m3)

An

6

-

0,715

0,759

0,71

0,74

0,818

(ng/m3)

An

5

-

0,268

0,254

0,263

0,284

0,198

(µg/m3)

0,670

*conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările ulterioare și
completările ulterioare
**conformarea la nivelurile critice, prevăzute la lit. F din anexa nr. 3 la Legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător, în scopul protecției vegetației și a ecosistemelor naturale se
realizează în condițiile prevăzute la poziția A.2, pct.2 din anexa nr. 5 la Legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare
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e) descrierea scenariului privind emisiile și emisiile totale în unitatea
spațială relevantă în anul de proiecție
La estimarea emisiilor pentru anul de proiecție, s-a luat în considerare efectul
măsurilor implementate și în curs de implementare identificate, efectul măsurilor care
vor fi implementate ca urmare a aplicării legislației existente, în perioada previzionată,
dezvoltarea principalelor domenii de activitate importante pentru emisiile de poluanți.
Tabelul nr. 5-3: Emisiile de poluanți în atmosferă în anul de proiecție
Indicator
Oxizi de azot*
(NOX)

Pulberi în suspensie
(PM10)

Pulberi în suspensie
(PM2,5)

Benzen
(C6H6)
Nichel
(Ni)

Oxid de sulf
(SOx)

Monoxid de carbon
(CO)

Plumb
(Pb)
Arsen
(As)

Categorie surse de
emisie
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață

Cantitatea totală de emisii
2023
(t/an)
%
25,605
2,48
534,785
51,76
472,813
45,76
1.033,203
100
1.314,123
47,39
67,896
2,45
1.390,777
50,16
2.772,796
100
901,052
39,04
57,379
2,49
1.349,420
58,47
2.307,850
100
17,985130

100

17,985130
0,166274
0,002547
0,010643
0,179464
2.356,488

100
92,65
1,42
5,93
100
93,93

152,166
2.508,654
10.966,626
3.679,808
10.440,850
25.087,284
13,747014
0,032170
0,090067
13,869252
0,051124

6,07
100
43,71
14,67
41,62
100
99,12
0,23
0,65
100
95,92

0,002175

4,08
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Cantitatea totală de emisii
2023
(t/an)
%
0,053299
100
0,070775
94,87
0,000805
1,08
0,003025
4,05
0,074605
100

Categorie surse de
emisie

Indicator

TOTAL
Surse staționare
Surse mobile
Surse de suprafață
TOTAL

Cadmiu
(Cd)
*cu excepția municipiului Galați

f) niveluri ale concentrațiilor așteptate în anul de proiecție
Estimarea concentrațiilor în anul de proiecție s-a făcut pentru cinci puncte care
coincid cu amplasamentul stațiilor din cadrul RNMCA aflate pe teritoriul județului Galați,
deoarece acestea reprezintă puncte în care se poate monitoriza evoluția, în timp, a
efectului aplicării măsurilor din cadrul Planului de menținere a calității aerului, prin
urmărirea evoluției în timp a valorilor concentrațiilor măsurate.
Conform rezultatelor obținute în urma calculelor realizate pentru determinarea
concentrațiilor medii anuale de poluanți în atmosferă, nu se înregistrează nicio depășire
a valorii-limită și a valorii-țintă. Depășirea PIE pentru PM10 și PM2,5 este datorată utilizării
datelor de fond regional total obținute prin modelare28 pentru zona Galați și pentru
aglomerarea Galați, care sunt mai mari decât valoarea PIE.
Tabelul nr. 5-4: Niveluri ale concentrației în anul de proiecție
Unitatea
Poluant

Perioada
de
măsură
mediere
de

Valoare estimată

VL/VȚ

GL1

GL2

GL3

GL4

GL5

Valoare Valoare
PSE

PIE

NO2

(µg/m3)

anuală

-

-

-

-

11,133

40

32

26

NOx

(µg/m3)

anuală

-

-

-

-

11,698

30*

24

19,5

PM10

(µg/m3)

anuală

23,725

23,479

23,299

22,988

22,828

40

28

20

PM2,5

(µg/m3)

anuală

16,696

16,815

16,790

16,692

17,853

20

17

12

C6H6

(µg/m3)

anuală

1,478

1,297

1,374

1,460

1,442

5

3,5

2

Ni

(ng/m3)

anuală

0,602

0,602

0,620

0,633

0,713

20

14

10

Pb

(µg/m3)

anuală

0,5

0,35

0,25

0,004990 0,005323 0,005450 0,004958 0,008934

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 2013-2014. Studiul privind evaluarea calității aerului prin
modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer și identificarea zonelor și aglomerărilor în care
este necesară monitorizarea continuă a calității aerului și unde este necesară elaborarea și punerea în
aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protecție
a stațiilor de monitorizare a calității aerului
28
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Unitatea
Poluant

Perioada
de
măsură
mediere
de

Valoare estimată

VL/VȚ

GL1

GL2

GL3

GL4

GL5

Valoare Valoare
PSE

PIE

As

(ng/m3)

anuală

0,715

0,759

0,710

0,740

0,818

6

3,6

2,4

Cd

(ng/m3)

anuală

0,268

0,254

0,263

0,284

0,198

5

3

2

SO2

(µg/m3)

anuală

3,376

3,388

3,398

3,432

3,497

20*

12

8

*nivel critic pentru protecția vegetației
**conformarea la nivelurile critice, prevăzute la lit. F din anexa nr. 3 la Legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător, în scopul protecției vegetației și a ecosistemelor naturale se
realizează în condițiile prevăzute la poziția A.2, pct.2 din anexa nr. 5 la Legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

g) niveluri ale concentrației/concentrațiilor și a numărului de depășiri ale
valorii-limită și/sau valorii-țintă în anul de proiecție, acolo unde este posibil
Conform rezultatelor obținute în urma calculelor realizate pentru determinarea
concentrațiilor maxime orare/zilnice de poluanți în atmosferă, nu se înregistrează nicio
depășire a valorii-limită, dar se înregistrează depășirea PIE pentru PM10.
Tabelul nr. 5-5: Niveluri ale concentrației maxime zilnice/orare estimate în anul de
proiecție
Unitatea Perioada
Poluant

de

de

măsură mediere
NO2

Valoare estimată
GL1

GL2

GL3

GL4

GL5

VL

Valoare Valoare
PSE

PIE

200

140

100

50

35

25

(µg/m3)

orară

-

-

-

-

17,395

(µg/m3)

zilnică

31,931

30,576

30,374

28,964

25,309

PM10

Număr
depășiri
PIE

zilnică

17

12

13

10

5

SO2

(µg/m3)

orară

14,082

12,970

12,694

14,986

5,147

350

-

-

zilnică

5,586

5,352

5,149

5,631

3,813

125

75

50

CO

(ng/m3)

0,658

10

7

5

8 ore

0,531214 0,711685 0,496368 0,524538

h) măsurile identificate, cu precizarea pentru fiecare dintre acestea a
denumirii, descrierii, calendarului de implementare, a scării spațiale, a costurilor
estimate pentru punerea în aplicare și a surselor potențiale de finanțare, a
indicatorului/indicatorilor pentru monitorizarea progreselor.
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În cadrul acestui scenariu, pentru menținerea calității aerului în județul Galați, au
fost identificate următoarele măsuri. Detaliile acestor măsuri sunt prezentate în capitolul
6.
Tabelul nr. 5-6: Lista măsurilor din cadrul acestui scenariu
Cod

Măsuri

M.1.1.

Modernizarea arterelor județene de circulație

M.1.2.

Modernizarea drumurilor de interes local

M.1.3.

Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă

M.1.4.

Folosirea eficientă a spațiilor în vederea măririi numărului de parcări prin
realizarea parcărilor pe mai multe niveluri

M.2.1.

Extinderea suprafețelor de vegetație forestieră prin renaturarea unor
terenuri fără utilitate

M.2.2.

Împădurirea zonelor cu alunecări de teren din județul Galați

M.2.3.

Eficientizarea privind salubrizarea urbană

M.2.4.

Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi

M.3.1.

Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituționale

M.4.1.

Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la
implicațiile asupra sănătății umane
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6.

MĂSURILE SAU PROIECTELE ADOPTATE ÎN VEDEREA

MENȚINERII CALITĂȚII AERULUI
6.1.

Posibile măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-

limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a
aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.
Pentru identificare propunerilor de măsuri pentru menținerea calității aerului au
fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care
pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din județul Galați până în anul 2023.
La baza elaborării planului s-au avut în vedere concordanța cu următoarele
documente strategice relevante la nivel național, regional și județean și legislația
națională aplicabilă:
 Master Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;
 Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;
 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;
 Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020;
 Strategia de Dezvoltare a Județului Galați 2014 – 2020;
 Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările
ulterioare;
 H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de
calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de
menținere a calității aerului;
 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
Măsurile de menținere a calității aerului în județul Galați vizează următoarele
domenii: infrastructura de transport, rețeaua de distribuție a gazelor naturale, suprafețe
verzi (împădurirea terenurilor degradate), emisii generate de sursele de ardere în special
încălzirea instituțională.
O atenție sporită s-a acordat măsurii referitoare la salubrizarea urbană prin
propunerea unor acțiuni menite să reducă fenomenul de resuspensie a particulelor
rezultat din eroziunea părții carosabile prin utilizarea metodelor mecanice de spălare,
măturare, aspirare. Această măsură aplicându-se în zonele urbane ale județului Galați.
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Tabelul nr. 6-1: Estimarea reducerilor emisiilor de poluanți în urma implementării măsurilor
Măsuri

CO
(t/an)

Ni
(t/an)

NOx
(t/an)

Pb
(t/an)

PM10
(t/an)

PM2,5
(t/an)

SOx
(t/an)

0,0000071

26,324

0,0000191

3,739

0,000414

0,584175

0,507677

-

-

0,003592

0,0000001

0,487

0,0000004

0,069

0,000008

0,010806

0,009391

-

-

2,764851

0,0001011

374,779

0,0002719

148,943

0,005901

8,316915

7,227804

-

-

0,013226

0,0000005

1,793

0,0000013

0,712

0,000028

0,039784

0,034574

-

-

-

-

-

0,001743

-

0,36

0,15

-

-

-

-

-

0,000871

-

0,18

0,075

-

-

-

-

-

-

-

2,704347

2,254558

-

-

0,000011

64,279

0,0002143

0,535658

0,000429

8,677652

8,677652 0,107132

-

0,000005

0,209253

0,000010

0,705758

0,000010

0,005041

0,005041 0,004604

-

-

-

-

-

-

-

M.3.1.

Alte măsuri

Cd
(t/an)

0,194202

M.2.1. Extinderea suprafețelor de vegetație
forestieră prin renaturarea unor terenuri
fără utilitate
M.2.2. Împădurirea zonelor cu alunecări de teren
din județul Galați
M.2.3. Eficientizarea privind salubrizarea urbană
M.2.4. Reducerea consumului de combustibili
0,000011
solizi și lichizi
Continuarea programului de reabilitare
0,000001
termică a clădirilor instituționale

Conștientizarea populației cu privire la
M.4.1. nivelul real al calității aerului, la
implicațiile asupra sănătății umane

C6H6
(t/an)

-

Surse de suprafață

M.1.1. Modernizarea arterelor județene de
circulație
M.1.2. Modernizarea drumurilor de interes
local
M.1.3. Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru
transportul de marfă
M.1.4. Folosirea eficientă a spațiilor în vederea
măririi numărului de parcări prin
realizarea parcărilor pe mai multe
niveluri

As
(t/an)

Surse
staționare

Surse mobile

Cod

-
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Figura nr. 6-1: Reducerea emisiilor de poluanți pe categorii de surse în urma
aplicării scenariului studiat în vederea menținerii sub valoarea-limită
0,000015

0,00015

As

0,000005
0,000001

0,00005
0,000011

0,000005

0

0

Surse staționare

Surse de suprafață

Surse staționare
500

C6H6

2,975871

3

400

Surse mobile

CO

Surse de suprafață

403,383

300

t/an

2

t/an

0,000109

0,0001

t/an

t/an

0,00001

4

Cd

0,000011

1

200

64,279

100

0

0,209

0
Surse staționare

Surse mobile
0,00040

200

Ni

0,0002927

0,00030

Surse mobile

NOx

Surse de suprafață

153,463

150

0,0002143

t/an

100

t/an

0,00020
0,00010

50

0,00001

0,00000
Surse staționare
0,008

0,706

0
Surse mobile

Surse de suprafață

Surse staționare
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Din analiza efectelor generate de implementarea măsurilor se poate observa că
cele mai importante reduceri ale emisiilor anuale aferente surselor mobile sunt datorate
dezvoltării de rute ocolitoare pentru transportul de marfă
Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi prin extinderea rețelei de
alimentare cu gaze naturale reprezintă măsura principală pentru reducerea emisiilor
datorate încălzirii instituționale și rezidențiale.
În figura de mai jos sunt prezentate grafic, estimarea concentrațiilor medii anuale
pentru poluanții de interes în urma aplicării scenariului comparativ cu anul de referință
2013 (date obținute prin modelare) și anii pentru care au fost disponibile cele mai recente
date (RNMCA anii 2017 și 2018).
Figura nr. 6-2: Concentrații medii anuale estimate pentru anul de proiecție în
urma aplicării scenariilor
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Notă: *în anul 2013 captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului în
conformitate cu criteriul privind obiectivele de calitate și criteriile pentru calculul parametrilor
statistici prevăzute în Legea 104/2011 cu modificările ulterioare, datele prezentate fiind obținute
prin modelare
sursa date: www.calitateaer.ro accesat la data de 12.03.2019

Menținerea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din cele două scenarii
conduce la menținerea nivelului poluanților sub valorile-limită sau valorile-țintă.
Măsurile în vederea menținerii calității aerului din prezentul Plan au fost stabilite
astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrației poluanților să fie sub valorilelimită sau valorile-țintă.
Facem precizarea că suplimentar față de măsurile cuantificate în prezentul plan de
menținere, în Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Galați sunt prevăzute
măsuri de reducere pentru NO2/NOx care au eficiență de reducere și pentru ceilalți
poluanți pentru care se realizează planul de menținere (dioxid de sulf, pulberi în
suspensie, benzen, monoxid de carbon, plumb, nichel, arsen și cadmiu).
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Tabelul nr. 6-2: Lista măsurilor propuse în Planul de calitate a aerului pentru
aglomerarea Galați
Cod

Denumirea măsurii

M.1.1

Modernizare continuă a structurii parcului
auto utilizat pentru transportul public

M.1.2

Modernizare parc auto Primărie și unități
subordonate Consiliului Local Galați

M.1.3

Modernizarea arterelor de circulație

M.1.4

Folosirea eficientă a spațiilor în vederea
măririi numărului de parcări prin realizarea

Poluanți asupra cărora
măsura are impact de
reducere a emisiei
Cd, C6H6, CO, Ni, Pb, PM10, PM2,5
Cd, C6H6, CO, Ni, Pb, PM10, PM2,5
Cd, C6H6, CO, Ni, Pb, PM10, PM2,5
Cd, C6H6, CO, Ni, Pb, PM10, PM2,5

parcărilor pe mai multe niveluri
M.2.1

Continuarea programului

de reabilitare

As, Cd, C6H6, CO, Ni, Pb, PM10,

termică a clădirilor
M.3.1

Întreținerea și extinderea spațiului verde
6.2.

PM2,5, SO2
PM10, PM2,5

Calendarul aplicării planului de menținere

Planul de menținere a calității aerului în județul Galați cuprinde măsuri pe care
membrii Comisiei Tehnice le-au elaborat, discutat și aprobat în cadrul ședințelor
organizate pentru elaborarea Planului. Realizarea măsurilor va conduce la menținerea
și/sau îmbunătățirea calității aerului în județul Galați.
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Tabelul nr. 6-3: Lista măsurilor privind menținerea calității aerului în județul Galați (2019-2023)
Cod

Măsura

SURSE MOBILE
M.1.1 Modernizarea arterelor
județene de circulație

Termen
de
realizare

Estimare
costuri/surse
de finanțare

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192020

33.386.645 lei
POR 2014-2020

Km de drum
reabilitați și
modernizați

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192020

33.386.645 lei
POR 2014-2020

Km de drum
reabilitați și
modernizați

Președintele
Consiliului
Județean Galați

2019

57.483.398 lei
POR 2014-2020

Km de drum
reabilitați și
modernizați

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192020

53373216 lei
POR 2014-2020

Km de drum
reabilitați și
modernizați

Acțiuni

Responsabil

Execuție lucrări pentru proiect:
,Reabilitare și modernizare drum
județean DJ 252: Buciumeni-NicoreștiCosmești-Movileni-Barcea km7+200 –
10+300, km14+200 – 32+600. L=21,5km
Execuție lucrări pentru proiect:
Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional
între localitățile Corod - Drăgușeni (DJ
251A) km16+000 – 32+000. L=16km
Execuție lucrări pentru proiect:
Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional
între localitățile: Vârlezi-Tg. BujorUmbrărești- Viile-Fârțănești-Foltești (DJ
242) km 38+940 – 69+640. L=30,7
Execuție lucrări pentru proiect:
Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional
între localitățile: Matca-Valea MăruluiCudalbi-Slobozia Conachi-Smârdan (DJ
251) km 6+780 – 23+840 și km 61+460
– 72.400. L=28km
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Cod

M.1.2

Măsura

Modernizarea
drumurilor de interes
local

Termen
de
realizare
20192020

Estimare
costuri/surse
de finanțare
33.450.670 lei
PNDL

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192020

53.353.563,22
lei POR 20142022

Km de drum
reabilitați și
modernizați

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192020

32.699.550 lei
POR 2014-2020

Km de drum
reabilitați și
modernizați

Primarul
municipiului
Tecuci

2019

961.119,55 lei
Buget local

Km de drum
modernizați

Acțiuni

Responsabil

Proiectare și execuție: Reabilitare
tronsoane DJ 242B 242 B Berești-Tg
Bujor, km 23+333 - 43+200 si DJ 251
Tecuci - Matca, sectoare km 1+850 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393
4+760, județul Galați. L=20,767km
Execuție lucrări pentru proiectul:
Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional pe
traseul Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional
între localitățile Pechea – Rediu – Cuca –
Fârțănești – Măstăcani (DJ 255) km
16+845 – 27+555, km 28+520 – 34+460,
km 34+650 – 45+835, km 46+150 –
48+215 și km 49+810 – 54+520.
L=34,61km
Proiectare și execuție "Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de
transport regional pe DJ 242 A km
0+000 – 3+135, km 4+135 – 5+925, km
6+925 – 13+970, km 14+375 – 15+050,
km 16+050 – 18+315 și km 22+400 –
25+390 (16,870km)
Servicii de proiectare și execuție lucrări
pentru obiectivul "Modernizare strada
Tecucelu în municipiul Tecuci, județul
Galați" 0,594km

Președintele
Consiliului
Județean Galați
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Cod

Măsura

Dezvoltarea de rute
ocolitoare pentru
transportul de marfă
Folosirea eficientă a
spațiilor în vederea
măririi numărului
M.1.4 locurilor de parcare
prin realizarea
parcărilor pe mai multe
niveluri
SURSE DE SUPRAFAȚĂ
M.2.1 Extinderea suprafețelor
de vegetație forestieră
prin renaturarea unor
terenuri fără utilitate
M.1.3

Termen
de
realizare
2019

Estimare
costuri/surse
de finanțare
611.710 lei
Buget local

2019

3.831.314 lei
PNDL

Km de drum
modernizați

Președintele
Consiliului
Județean Galați
Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192021

98.927.434,90
lei POR 20142020
7.378.238 lei
Buget local

Km de drum
modernizați

Împădurirea terenurilor degradate în
Primarul
teritoriul județului Galați, localitatea
localității
Bălăbănești. Peisaj silvic, agricol și
Bălăbănești
cultural în contextul revitalizării
peisajului
natural
și
antropic,
aproximativ 5 ha.
Împădurirea unor suprafețe de teren
Primarul
neagricole
în
localitatea
Ivești, localității Ivești
aproximativ 5 ha.

20192023

Instrumente
Structurale
100.000 lei

Ha teren
împădurit

20192023

Instrumente
Structurale
15.000 lei

Ha teren
împădurit

Acțiuni

Responsabil

Modernizare drum local DCLC10,
comuna Cavadinești, Județul Galați" 1,1
km
Execuție lucrări de construcție în cadrul
proiectului "Modernizare străzi în
comuna Cuza Vodă, județul Galați" 4,538
km
Proiectare și execuție "Extindere si
modernizare varianta ocolitoare a
municipiului Galați" 10, 865 km
Execuție lucrări - Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf.
Apostol Andrei" Galați. 315 locuri de
parcare.

Primarul
localității
Cavadinești
Primarul
localității Cuza
Vodă

20192020

P a g i n a 165 | 181

Indicator de
monitorizare
Km de drum
modernizați

Nr. locuri de
parcare
realizate

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Cod

Măsura

Acțiuni

Responsabil

M.2.2

Împădurirea zonelor cu
alunecări de teren din
județul Galați

Împădurire versant estic – sat Izvoarele
și sat Slobozia Conachi, aproximativ 5 ha.

Primarul
localității
Slobozia
Conachi
Operatorii de
salubrizare: SP
Ecosal Galați,
CUP Tecuci
SRL, Leonmar
SRL Bujor
Prestserv SRL
Primarul
localității
Barcea

M.2.3. Eficientizarea privind
salubrizarea urbană

Spălarea eficientă a străzilor (nu
stropire) cu aspirarea apei plus a prafului
spălat, în localitățile Galați, Tecuci, Tg.
Bujor și Berești din județul Galați. 878
km.

M.2.4. Reducerea consumului
de combustibili solizi și
lichizi

Alimentare cu gaze naturale în localitatea
Barcea (100 gospodării)

Termen
Estimare
de
costuri/surse
realizare
de finanțare
2019Fonduri
2023
guvernamentale
2.000.000 lei

Indicator de
monitorizare
Ha teren
împădurit

20192023

Buget propriu
Buget
neestimat

Km drum
salubrizat

20192023

Parteneriat
public privat
Buget
neestimat
Fonduri
Europene
Parteneriat
public privat
Buget
neestimat
Parteneriat
public privat
21.000.000 lei

Nr. locuințe
racordate la
rețeaua de
gaze naturale
Nr. locuințe
racordate la
rețeaua de
gaze naturale

Alimentare cu gaze naturale în localitatea
Cudalbi (120 gospodării)

Primarul
localității
Cudalbi

20192023

Alimentare cu gaze naturale în localitatea
Ghidigeni (90 gospodării)

Primarul
localității
Ghidigeni

20192023

Alimentare cu gaze naturale în localitatea
Șendreni (60 gospodării)

Primarul
localității
Șendreni

20192023

Parteneriat
public privat
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Cod

Măsura

SURSE STAȚIONARE
M.3.1 Continuarea
programului de
reabilitare termică a
clădirilor instituționale

ALTE MĂSURI
M.4.1. Conștientizarea
populației cu privire la
nivelul real al calității

Acțiuni

Responsabil

Termen
de
realizare

Estimare
costuri/surse
de finanțare
Buget
neestimat
Parteneriat
public privat
Buget
neestimat

Indicator de
monitorizare
rețeaua de
gaze naturale
Nr. locuințe
racordate la
rețeaua de
gaze naturale

Alimentare cu gaze naturale în localitatea
Umbrărești (110 gospodării)

Primarul
localității
Umbrărești

20192023

Realizare proiect tehnic, detalii de
execuție, asistență tehnică proiectant și
execuție lucrări pentru proiectul:
Creșterea eficientei energetice pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei
Execuție lucrări Consolidare, restaurare
și amenajare muzeul ,,Casa Cuza Voda"
din Galați
Execuție lucrări pentru proiectul:
Creșterea eficienței energetice pentru
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf.
Cuvioasa Parascheva
Execuție lucrări pentru obiectivul
"Restaurare și amenajare Muzeul Casa
Colecțiilor (fosta Farmacie TINC)", din
Galați

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192021

30.350.638,29
lei POR 20142020

Clădire
reabilitată

Președintele
Consiliului
Județean Galați
Președintele
Consiliului
Județean Galați

2019

1.539.365,48 lei
POR 2014-2020

Clădire
reabilitată

2019

529.241,98 lei
POR 2014-2020

Clădire
reabilitată

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192020

1.946.087,27 lei
POR 2014-2020

Clădire
reabilitată

Realizarea de activități de conștientizare
a populației privind efectele poluării

Președintele
Consiliului
Județean Galați

20192023

Buget
neestimat
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Cod

Măsura

Acțiuni

aerului, la implicațiile
asupra sănătății umane

asupra sănătății populației, pe grupe de
receptori sensibili.

Responsabil

Termen
de
realizare

Estimare
costuri/surse
de finanțare
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7.

LISTA PUBLICAȚIILOR, DOCUMENTELOR, ACTIVITĂȚILOR

UTILIZATE
1. APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați – 2012
http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/rapoarte-anuale1//asset_publisher/zx0kZaWCbnWT/content/raport-anual-privind-stareamediului-in-judetul-galati2013?_101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.
ro%2Fro%2Fweb%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fro%2F
web%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1;
2. APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați – 2013
http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/rapoarte-anuale1//asset_publisher/zx0kZaWCbnWT/content/raport-anual-privind-stareamediului-in-judetul-galati-202?_101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%
2Fro%2Fweb%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fro%2F
web%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1;
3. APM Galați - Raportul județean privind starea mediului pentru anul 2014 – Galați
http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/rapoarte-anuale1//asset_publisher/zx0kZaWCbnWT/content/raport-anual-privind-stareamediului-in-judetul-galati2014?_101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.
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ro%2Fro%2Fweb%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fro%2F
web%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1;
4. APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați – 2015
http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/rapoarte-anuale1//asset_publisher/zx0kZaWCbnWT/content/raport-anual-privind-stareamediului-in-judetul-galati2015?_101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.
ro%2Fro%2Fweb%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fro%2F
web%2Fapm-galati%2Frapoarteanuale1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zx0kZaWCbnWT%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1;
5. APM Galați - Raport anual privind starea mediului în județul Galați – 2016
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ANEXA
Anexa nr. 1 – Rezultatele calculelor de dispersie a emisiilor de substanțe
poluante în atmosferă, pe tipuri de poluanți, pentru anul de referință 2013
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