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ABREVIERI
INS – Institutul Național de Statistică
ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului
IPPC – Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării
CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională
CECA – Centrul de Evaluare a Calității Aerului
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/mc – nanograme pe metru cub
Compuși chimici
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 10 micrometri
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 2,5 micrometri
C6H6 – benzen
SO2 – dioxid de sulf
CO – monoxid de carbon
NH3 - amoniac
NO2 – dioxid de azot
NOx – oxizi de azot
NMVOC – compuși organici volatili nemetanici
O3 – ozon
H2S – hidrogen sulfurat
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Cadrul legal

Planul de menținere a calității aerului are la bază Studiul de calitate a aerului din județul
Tulcea care a fost elaborat, ținând cont de metodele și criteriile din Uniunea Europeană
Planul de menținere a calității aerului se realizează conform prevederilor Hotărârii de
Guvern 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului,
a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului și a Legii
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, ce transpune Directiva 2008/50/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 cu privire la calitatea aerului
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE privind arsenicul,
cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și
Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la
Directivele 2004/107/CE prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea
datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.
Legea 104/2011 este modificată prin HG nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6
și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Țintele studiului sunt stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, cu scopul de a preveni sau reduce efectele nocive ale poluanţilor atmosferici
asupra sănătăţii umane şi a mediului la nivelul zonei de interes.
Conform angajamentelor asumate de România, până la sfârșitul anului 2008, a fost
necesară dezvoltarea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii
Aerului (SNEGICA) prin dotarea autorităţilor locale pentru protecţia mediului cu echipamente
de monitorizare a calităţii aerului şi cu echipamente de laborator. Conform Legii 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător, SNEGICA este definit ca “un cadru organizatoric,
instituțional și legal de cooperare între instituțiile și autoritățile 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”.
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul
poluării nr. 95.076/DM din 29 iulie 2015, ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r) din Legea
nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor, au fost aprobate prin OMMAP nr. 1206/2015, listele cu unităţile
administrativ-teritoriale, întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din
zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Ulterior, prin Ordinul 598/2018, prin care a fost abrogat Ordinul 1206/2015, Județul
Tulcea se regăseşte în Anexa II (Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma
încadrării în regimul de gestionare II) revenindu-i obligativitatea de a realiza Planul de
menţinere a calităţii aerului pentru următorii poluanţi: dioxid de azot şi oxizi de azot
(NO2/NOx), particule în suspensie (PM10, PM2,5), benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf
(SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd).
Conform HG 257/2015, art. 31, alin. 1) și Legea 104/2011, art. 3, lit. c), Planul de
menținere a calității aerului va conține măsuri pe care titularii de activități vor trebui să le ia,
pentru ca nivelul (concentrația) poluanților să se păstreze sub valorile limită pentru indicatorii
SO2, NO2, NO, PM10, PM2,5, benzen, CO, Pb, și sub valorile țintă pentru, As, Cd, Ni. astfel
cum sunt stabilite la lit. B.2 din anexa nr. 3 la lege.
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Încadrarea zonei

Conform Ordinului nr. 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, prin art. 2 se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma
încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, astfel cum este definit la
art. 42 lit. b) din Legea 104/2011: ”regim de gestionare II – reprezintă ariile din zonele și
aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în
suspensie PM10 și PM2,5, plumb, benzene, monoxid de carbon sunt mai mici decât valorilelimită, prevăzute la lit. B și poziția G.5 din anexa nr. 3, respective pentru arsen, cadmiu, nichel,
benzo(a)piren, particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decât valorile-țintă prevăzute la lit.
C și poziția G.4 din anexa nr. 3”.
Încadrarea județului Tulcea în regimul II de gestionare
Act normativ
Secțiune
Încadrare
ANEXA Nr. 2:
II. Zone, nr. 38. Tulcea –
AGLOMERĂRILE ŞI
Legea nr. 104/2011 privind
reprezintă delimitarea
ZONELE DE EVALUARE
calitatea aerului înconjurător
administrativă a județului
a calităţii aerului
Tulcea
înconjurător
Zona (delimitarea
Ordinului nr. 598/2018
administrativă a județului)
pentru aprobarea listelor cu
Tulcea. Indicatori vizați:
unitățile administrativANEXA Nr. 2: LISTA cu
dioxid de azot și oxizi de
teritoriale întocmite în urma
unitățile administrativazot (NO2/NOx), pulberi în
încadrării în regimuri de
teritoriale întocmită în urma
suspensie (PM10, PM2,5),
gestionare a ariilor din
încadrării în regimul de
Benzen (C6H6), Nichel (Ni),
zonele și aglomerările
gestionare II a ariilor din
Dioxid de sulf (SO2),
prevăzute în anexa nr. 2 la
zone și aglomerări
Monoxid de carbon (CO),
Legea nr. 104/2011 privind
Plumb (Pb), Arsen (As),
calitatea aerului înconjurător
Cadmiu (Cd)
Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat pe
baza rezultatelor obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat atât
măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua
Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorității publice centrale
pentru protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelarea matematică a
dispersiei poluanților emiși în aer.
Conform art. 3 al Ordinului nr. 598/2018, unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în
anexa nr. 2 elaborează un plan de menținere a calității aerului. SUBSECȚIUNEA 24, art. 56
al Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, specifică faptul că planul de
menținere a calităţii aerului se elaborează, după caz, de către consiliul judeţean, pentru
unităţi administrativ-teritoriale aparţinând aceluiaşi judeţ. Planul de menţinere a calităţii
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aerului conţine măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub
valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei
dezvoltări durabile.

2. Localizarea zonei
2.1.

Descrierea zonei

Județul Tulcea se situează, la nivel de regiune administrativ-teritorială, în regiunea de SudEst a României, alături de județele Constanța, Brăila, Buzău, Galați și Vrancea. Totodată,
județul este localizat în partea nord-centrală a Dobrogei, fiind străbătut de paralela de 45º
latitudine N și de meridianul de 29º longitudine E.
Limitele județului sunt următoarele:
- în Sud: județul Constanța;
- în Vest: județul Brăila;
- în Nord-Vest: județul Galați;
- în Nord: granițele cu Ucraina și Republica Moldova;
- în Est: Marea Neagră.

Figura 1 Localizarea principalelor localități din județul Tulcea (MULTIDIMENSION, 2016)
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Suprafața totală este de 8 499 km2 reprezentând 3,56% din suprafața țării și ocupând
astfel locul 4 ca mărime, după județele Timiș, Suceava și Caraș-Severin.
În acest județ se află localizat și cel mai estic punct al României la Sulina, oraș străbătut
de meridianul de 29º41’24” longitudine E. Din totalul suprafeței, 3 446 km 2 sunt ocupați de
complexul lagunar Razim-Sinoe și Delta Dunării.
Județul Tulcea cuprinde 51 de unități administrativ-teritoriale și, în anul de referință
2013, avea o populație de 210 119: dintre acestea, municipiul Tulcea care este și reședința
județului, având o populație de 91 598 locuitori la 1 ianuarie 2013, 4 orașe (Măcin, Babadag,
Isaccea și Sulina) (Figura 1) și 46 comune.
Conform datelor oferite de I.N.S. – D.J.S. Tulcea, populația stabilă a județului în anul
2015 era de 205 965 locuitori, din care, în mediul urban 96 032 locuitori, iar în cel rural 149
565 locuitori. În ceea ce privește densitatea populației, valoarea înregistrată a acesteia este de
24 loc/km2 pentru anul 2015.
Municipiul Tulcea, este situat în Dobrogea de Nord, pe malul drept al Braţului Tulcea,
la jumătatea distanţei dintre Ceatalul Chilia şi Ceatalul Sfântul Gheorghe, este cel mai mare
oraș din județul Tulcea, aflându-se la o distanță de 292 km față de București și fiind situat la o
altitudine de 30 m. Ca formă administrativă, municipiul Tulcea este reședința județului Tulcea.
Conform Institutului Național de Statistică, populația municipiului pentru anul de referință
2013 la 1 ianuarie era de 91 598 comparativ cu cei 90 071de locuitori înregistrați la 1 iulie
2015.1
Orașul Măcin este unul dintre cele mai mari orașe ale județului Tulcea, pe teritoriul
acestuia localizându-se și o parte a Administrației Parcului Național Munții Măcinului. Orașul
este situat la o altitudine medie de 40 m și se învecinează cu Dunărea Veche în vest și cu Munții
Măcinului în est și nord-est. Accesul rutier se realizează dinspre Constanța, Tulcea (prin
intermediul șoselei E87), Galați (I. C. Brătianu, trecerea cu bacul) și dinspre Brăila (Smârdan,
trecerea cu bacul). Populația orașului pentru anul de referință 2013 este de 11 499 comparativ
cu cei 11 157 locuitori înregistrați la 1 iulie 2015 (INS,2015)
Orașul Babadag este localizat la o distanță de 37 km față de municipiul Tulcea, pe
malul lacului Babadag, la poalele dealurilor Coiun Baba, Sultan Tepe și Ianik Bair. Populația
orașului înregistrată la 1 ianuarie 2013 este de 10 765, iar pentru 1 iulie 2015 este de 11 157
locuitori (INS, 2015) și este reprezentată prin mai multe etnii.
Orașul Isaccea este situat pe malul drept al Dunării și se află localizat la o distanță de
35 km nord-vest de municipiul Tulcea. Orașul este traversat de șoseaua Tulcea-Brăila și
cuprinde și satele Revărsarea și Tichilești. Populația întregului oraș pentru anul de referință
2013 la 1 ianurie este de 5410 comparativ cu anul 2015, la 1 iulie au fost înregistrați 5337
locuitori (INS, 2015).
Orașul Sulina este situat pe ambele maluri ale Dunării, în extremitatea estică a
României și în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Poziția geografică este 45°09’36” latitudine
Nordică și 29°41’24” longitudine Estică. Se învecinează cu teritoriile administrative ale
următoarelor comune: C. A. Rosetti la nord, Sfântu Gheorghe la sud, Crișan la vest, iar în est
se învecinează cu Marea Neagră. Orașul nu se leagă în mod direct de rețeaua de drumuri
naționale, accesul în această zonă realizându-se doar pe apă. Conform Institutului Național de
Statistică, populația orașului la 1 ianuarie 2013 a fost de 4316 locuitori cmparativ cu anul 2015
în care populația la 1 iulie a fost de 4128 locuitori.

1

Anuarul statistic al României 2015
(http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_1.pdf)
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Comuna Mihail Kogălniceanu este localizată în județul Tulcea, în partea centralnordică acestuia și cuprinde trei localități: Mihail Kogălniceanu, Rândunica și Lăstuni. Este
traversată de drumul național DN 22 Tulcea – Constanța. Populația comunei raportată în 2013
era de 3384 locuitori, iar pentru anul 2015 era de 3337 locuitori (INS, 2015)2.
Comuna Crișan este localizată în estul județului Tulcea, în Delta Dunării. Unitatea
teritorial-administrativă a comunei este formată din reședința de comună cu același nume,
Caraorman și Mila 23. Populația raportată pe anul 2013 era de 1261 iar în anul 2015 era de
1244 locuitori.
Comuna Nufăru este localizată în partea de nord-est a județului, la 12 km depărtare
față de municipiul Tulcea. Se învecinează cu Mahmudia la nord-vest, municipiul Tulcea la
vest, Valea Nucarilor la sud și Maliuc la nord. Localitatea Nufăru este reședința comunei
Nufăru, aceasta din urmă cuprinzând și satele Nufăru, Malcoci, Victoria și Ilganii de Sus.
Populația totală raportată în anul 2013 la 1 ianurie era de 2564 iar în anul 2015 era de 2659
locuitori (INS, 2016).
Comuna Niculițel, localizată în partea de nord-vest a județului Tulcea, se află la o
distanță de 29 km față de municipiul Tulcea. Se învecinează cu orașul Isaccea la nord, comuna
Hamcearca la vest, comuna Izvoarele la sud și cu Somova și Frecăței la est. Comuna este
străbătută de DN 22 și DJ 229. Conform Institutului Național de Statistică, la recensământul
de la 1 ianurie 2013 populația era de 4953 locuitori iar în 2015 populația era de 4872 locuitori.

2.2. Estimarea zonei și a populației posibil expusă poluării
Estimarea zonei și a populației posibil expuse poluării s-a realizat prin utilizarea
cantităților totale de emisii atmosferice, în conformitate cu Inventarul de emisii al județului
Tulcea aferent anului de referință 20133 și cu Inventarul emisiilor din trafic aferente anului
2013 calculate cu programul COPERT, cât și prin modelarea matematică a dispersiei
poluanților, activitate a cărei metodologie este explicată în cadrul capitolului 2.7.1. Descrierea
modului de identificare a scenariilor/măsurilor, precum și estimarea efectelor acestora,
Concentrațiile medii anuale determinate pentru fiecare indicator și prezentate în
Tabel 1, reprezintă concentrațiile maxime rezultate în urma modelării dispersiei poluanților la
nivel județean, pe baza Inventarului de Emisii al județului Tulcea din anul 2013 și a
Inventarului emisiilor din trafic aferent anului 2013 calculate cu programul COPERT.
Suprapunerea suprafețelor caracterizate de cele mai mari concentrații cu localitățile de pe
teritoriul județului Tulcea a constituit elementul principal în estimarea numărului de locuitori
posibil expuși poluării.
De asemenea, reprezentarea grafică a rezultatelor obținute pe baza cărora au fost
evaluate populația și suprafața posibil expuse poluării sunt prezentate în Tabel 24.

3

Inventar de emisii, Tulcea, 2013 – Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea (http://apmtl.anpm.ro/)
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Tabel 1 Estimarea zonei și a populației posibil expuse poluării în județul Tulcea
Indicator
Particule în
suspensie
(PM10)
Particule în
suspensie
(PM10)
Particule în
suspensie
(PM2,5)

UM

Perioada de
mediere

Interval concentrații

Populație posibil expusă
poluării (nr. persoane)

Suprafață posibil
expusă poluării (kmp)

µg/mc

1 an

21,640 - 21,788

12910

522,253

µg/mc

24 ore

42,744 - 43,925

9251

374,250

µg/mc

1 an

17,692 - 17,834

12492

505,343

0,957 - 0,985

12170

492,323

37,655 - 40,731
7,261 - 7,822
109,831 - 113,119
11,824 - 11,863
0,920 - 0,963
0,00695 - 0,00696
0,1885 - 0,189
1,098 - 1,118
0,773 - 0,774

10479
7204
14383
9454
13741
8982
6626
8972
8034

423,905
291,437
581,823
382,455
555,855
363,347
268,048
362,958
324,990

CO

mg/mc

SO2
SO2
NO2
NO2
Benzen
Plumb
Cadmiu
Nichel
Arsen

µg/mc
µg/mc
µg/mc
µg/mc
µg/mc
µg/mc
ng/mc
ng/mc
ng/mc

Valoarea
maximă a
mediei pe 8
ore
1 oră
24 ore
1 oră
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

2.3. Date climatice utile. Analiza climatică a județului Tulcea
În vederea caracterizării principalelor elemente climatice, au fost utilizate datele
prezente în cadrul Raportelor anuale privind starea mediului în județul Tulcea4. În paralel cu
acestea, au fost reprezentate temperaturile medii anuale, cât și cantitățile de precipitații anuale
cu ajutorul datelor climatice WorldClim – Global Climate Data5 în format raster.
Înainte de prezentarea pricipalelor aspecte referitoare la temperatură, precipitații și
vântul de pe teritoriul județului Tulcea, considerăm necesară amintirea unor aspecte esențiale
de încadrare climatică a județului.
Conform Raportului privind starea mediului în județul Tulcea (2013)6, clima județului
este una de tip continental excesivă. Acest tip de climă este caracterizat de cantități reduse ale
precipitațiilor, veri călduroase și ierni reci cărora li se adaugă o umiditate atmosferică ridicată
în special la nivelul suprafeței ocupate de Delta Dunării.
Temperaturile scăzute pe timpul iernii sunt datorate maselor de aer rece provenite din
direcțiile nord-est și sud-vest, acestea fiind responsabile de prezența crivățului în această zonă.
În ceea ce privește sezonul cald, acesta este caracterizat de temperaturi ridicate datorate maselor
de aer cald și uscat ce duc la apariția secetei pe anumite suprafețe, sursă naturală a particulelor
în suspensie.

Rapoarte privind starea mediului în județul Tulcea aferente perioadei 2010-2013 (APM Tulcea:
http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1)
5
WorldClim – Global Climate Data (sursă web: http://www.worldclim.org/bioclim)
6
APM Tulcea: http://www.anpm.ro/web/apm-tulcea/rapoarte-anuale1
4
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2.3.1. Temperatura aerului
Temperaturile înregistrate pe teritoriul județului Tulcea sunt, în general, scăzute în
partea de vest, aspect corelat cu altitudinile mai ridicate din această zonă (vezi Figura 3), și mai
ridicate în partea estică, lucru explicat prin prezența brizei ce transport către zona de țărm mase
de aer cald și umed, astfel fiind înregistrate cele mai mari temperature pe timpul iernii de pe
întreg teritoriul țării.
La nivelul anului de referință 2013, temperatura medie anuală cea mai ridicată a fost
înregistrată la stațiile meteorologice Sulina și Tulcea, valoarea acesteia fiind de 12,5 ºC.
Totodată, temperaturile minime anuale aferente anului 2013 pentru cele patru stații
meteorologice de pe teritoriul județului Tulcea au fost următoarele: Corugea -14,6 ºC, Jurilovca
-12,3 ºC, Sulina -8,1 ºC și Tulcea -14,4 ºC. Temperaturile maxime anuale la nivelul stațiilor
meteorologice pentru același an au fost următoarele: Corugea 3,7 ºC, Jurilovca 33,4 ºC, Sulina
31,8 ºC și Tulcea 34,9 ºC7. Aceste valori coincide cu explicațiile mai sus menționate.
Valorile medii anuale ale temperaturilor pe perioada 2010-2013 la nivelul județului
Tulcea sunt prezentate în Figura 2. În Figura 3 au fost utilizate datele climatice WorldClim –
Global Climate Data în format raster8, date privind valorile minime, medii și maxime ale
temperaturilor și precipitațiilor mediate pe perioada 1970-20009.

Temperaturi medii anuale în județul Tulcea
14
12

ºC

10
8
6
4
2
0
Corugea
Jurilovca
Sulina
Tulcea

2010
11
12
12.6
12.2

2011
10
11.3
11.7
11.2

2012
11.4
12.3
12.7
12.2

2013
11.3
12.4
12.5
12.5

Ani
Corugea

Jurilovca

Sulina

Tulcea

Figura 2 Temperaturile medii anuale în județul Tulcea pe perioada 2010-2013 (sursa: Centrul Meteorologic Regional
Dobrogea, extras din Raport privind starea mediului în județul Tulcea 2010-2013, APM Tulcea)

Raportului privind starea mediului în județul Tulcea (2013) (APM Tulcea: http://www.anpm.ro/web/apmtulcea/rapoarte-anuale1)
8
WorldClim – Global Climate Data (sursă web: http://www.worldclim.org/bioclim)
9
http://worldclim.org/version2
7
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Figura 3 Temperatura medie anuală la nivelul județului Tulcea (sursa variabilei utilizate: WorldClim - Global Climate
Data, medie 1970-2000)
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2.3.2. Regimul eolian - Direcția și viteza vântului. Calmul atmosferic
Pentru perioada analizată (2010-2013), direcția predominantă a vânturilor este
prezentată în Tabel 2.
Tabel 2 Direcția predominantă a vântului la nivelul celor patru stații din județul Tulcea în perioada 2010-2013 (sursa:
Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, extras din Raport privind starea mediului în județul Tulcea 2010-2013, APM
Tulcea)

Stație
meteorologică
Corugea
Jurilovca
Sulina
Tulcea

2010
N,NV
S
E
N

2011
E
N
N
NV

2012
N,E,V
N,E,V
N,S
NV

2013
V
N
N,S
NV

Viteza medie anuală a vântului înregistrată la cele patru stații meteorologice de pe
teritoriul județului Tulcea prezintă valori crescute în zona țărmului (stația meteorologică
Sulina), cea mai mare valoare din perioada analizată fiind înregistrată în anul 2012 și fiind de
6 m/s.

Viteza medie anuală a vântului în județul Tulcea
7
6

m/s

5
4
3
2
1
0
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4.1
5.7
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4.5
6
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Jurilovca

Sulina

Tulcea

Figura 4 Viteza medie anuală a vântului în județul Tulcea (sursa: Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, extras din
Raport privind starea mediului în județul Tulcea 2010-2013, APM Tulcea)
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Regimul pluviometric aferent anului de referință 2013 este caracterizat prin alte două
însușiri ale climatului de tip continental excesiv, remarcându-se prin perioade de până la 20
zile consecutive, lipsite de precipitații, cât și de perioade scurte de timp în care au fost
înregistrate cantități foarte mari, după cum urmează: 30.06-01.07.2013 (Corugea - 38,8 l/mp,
Jurilovca - 66,7 l/mp, Sulina - 51,6 l/mp, Tulcea - 104,9 l/mp), 30.09-01.10.2013 (Corugea 42,7 l/mp, Jurilovca - 69,6 l/mp, Tulcea - 58,8 l/mp).
Cantitățile totale anuale de precipitații pentru perioada analizată sunt expuse grafic în
Figura 5. Reprezentarea acestora la nivelul întregului județ s-a realizat prin utilizarea datelor
climatice WorldClim – Global Climate Data în format raster10, date privind valorile minime,
medii și maxime ale temperaturilor și precipitațiilor mediate pe perioada 1970-200011.

Cantitățile totale anuale de precipitații în județul Tulcea
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Figura 5 Cantitățile anuale totale de precipitații în județul Tulcea, în perioada 2010-2013 (sursa: Centrul Meteorologic
Regional Dobrogea, extras din Raport privind starea mediului în județul Tulcea 2010-2013, APM Tulcea)

10
11

WorldClim – Global Climate Data (sursă web: http://www.worldclim.org/bioclim)
http://worldclim.org/version2
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Figura 6 Reprezentarea nivelului cantităților de precipitații anuale la nivelul județului Tulcea (sursa variabilei utilizate:
WorldClim - Global Climate Data, medie 1970-2000)

2.4. Date relevante privind topografia. Analiza topografică a județului
Tulcea
Teritoriul județului Tulcea aparține Platformei Valahă, prin Platforma Dobrogei de Sud,
și Masivului Central-Dobrogean, subunități ale Platformei Moesice și încadrează o serie de
aspecte geologice cu caracter unic la nivelul României.
Dobrogea este caracterizată, din punct de vedere geologic, ca fiind un podiș cu un relief
ușor ondulat, cu altitudini relativ scăzute, 100 m în partea centrală și 467 m în cel mai înalt
punct al regiunii (Vf. Țuțuiatu, Munții Măcin) (Figura 7). O caracteristică foarte importantă
este dată de faptul că această regiune cuprinde o serie variată de componente geologice, de la
șisturi verzi paleozoice, considerate ca fiind printre cele mai vechi formațiuni geologice, până
la formațiuni neogene și depozite loessoide.
Principalele tipuri de sol sunt cernoziomurile, solurile aluviale, limnosolurile,
gleisolurile, psamosolurile și nisipurile, solonceacurile, solurile bălane, histosolurile,
antroposolurile și non-solurile.
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Figura 7 Harta topografică a județului Tulcea - reprezentarea altitudinilor și a izohipselor împreună cu localizarea celor
mai importante localități) (MULTIDIMENSION, 2019)

2.4.1. Aspectul general al reliefului
Relieful județului Tulcea este împărțit în două unități fizico-geografice:
-

o unitate înaltă ce ocupă suprafața județului într-o proporție de aproximativ 32%,
localizată în partea central-vestică a județului, alcătuită din cele mai vechi unități de
orogen de pe întreg teritoriul țării (Podișul Dobrogei);

-

o unitate nouă și mai joasă reprezentată prin Delta Dunării și nordul complexului
lagunar Razim-Sinoe.

Podișul Dobrogei este unitatea danubiano-pontică divizată în două subunități,
despărțite de linia Hârșova-Capul Midia în: Masivul Dobrogei de Nord și Podișul Dobrogei de
Sud.
Masivul Dobrogei de Nord este, la rândul său, format din cinci subdiviziuni: Munții
Măcinului, cei mai vechi munți din țară, formați în orogeneza hercinică, alcătuiți din roci dure
și prezentând o altitudine maximă în Vf. Greci (467 m); Dealurile Tulcei cu înălțimi cuprinse
între 100 și 200 m; Depresiunea Nălbant; Podișul Babadag ce ocupă partea centrală a Masivului
Dobrogei de Nord și prezintă înălțimi ce nu depășesc 400 m; Podișul Casimcei, situat în
apropierea Podișului Dobrogei de Sud, format din șisturi verzi.
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Podișul Dobrogei de Sud prezintă altitudini reduse, cuprinse între 100 și 200 m și este
acoperit cu un strat de loess. Cele mai mari altitudini înregistrate sunt în Podișul Oltinei (204
m) și în Podișul Negru Vodă (194 m), iar cele mai mici se regăsesc în Podișul Medgidiei.
Cea de-a doua unitate majoră este reprezentată de Rezervația Biosferei Delta Dunării,
a cărei suprafață totală este de aproximativ 580 000 ha, cuprinzând delta propriu-zisă, apele
litorale ale Mării Negre, complexul lagunar Razim-Sinoe și Lunca Dunării și fiind totodată
divizată în patru unități geomorfologice: Lunca Dunării, complexul lagunar Razim Sinoe, delta
fluvială și delta fluvio-maritimă. Cele mai importante unități morfohidrografice prezente la
nivelul Rezervației Biosferei Delta Dunării sunt identificate la nivelul teritoriilor predeltaice,
grindurilor fluviale și a celor maritime și prezintă caracteristici specifice unităților deltaice.
2.4.2. Hidrografia
La nivelul județului Tulcea, rețeaua hidrografică este reprezentată de resursele apă de
suprafață din rândul cărora cea mai importantă este fluviul Dunărea ce mărginește întreg județul
în vest și nord, zona terminală a fluviului fiind reprezentată de Delta Dunării (Figura 8). Pe
întreg teritoriul județului, fluviul Dunărea are o lungime de 267 km și tot aici se împarte în trei
brațe principale: brațul Chilia (120 km), brațul fluvio-maritim Sulina (63 km) și brațul Sf.
Gheorghe (69,7 km). Celelalte ape curgătoare prezintă o importanță mult mai mică, cele
tributare Dunării fiind puține și prezentând un debit mult mai redus decât cele tributare Mării
Negre care prezintă și lungimi mai mari.
Lacurile care se găsesc la nivelul județului Tulcea sunt numeroase, însă printre cele mai
importante sunt cele reprezentate în Tabel 3.
Tabel 3 Principalele lacuri din județul Tulcea după suprafața ocupată

Denumire
Suprafața (ha)
Principalele lacuri în județul Tulcea
Razim
41500
Sinoe
17150
Zmeica
5460
Siutghiol
1900
Principalele lacuri din Delta Dunării
Dranov
2170
Lacul Roșu
1445
Gorgova
1377
Merhei
1057
Furtuna
977
Matița
652
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Figura 8 Rețeaua hidrografică a județului Tulcea (sursa: Multidimension, 2016)

2.4.3. Fondul forestier și spațiile verzi
Conform Institutului Național de Statistică, din totalul suprafeței fondului forestier al
județului Tulcea, suprafața pădurilor pentru anul 2013 a fost de 104, 6 ha, din care pădurile de
foioase au o pondere de 87%, pădurile de rășinoase au o podere de 1%, iar alte tipuri de terenuri
au o pondere de 12% din totalul suprafeței de păduri. Situația suprafeței de păduri forestiere
ocupată în județul Tulcea este prezentată în Figura 9.
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Figura 9 Situația fondului forestier pentru anul 2013 (sursa: prelucrarea datelor de la INS)

Suprafața spațiilor verzi
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Oraș Babadag

Municipiul Tulcea

Oraș Isaccea

Figura 10 Situația spațiilor verzi de la nivelul județului Tulcea pentru anul 2013 (sursa: prelucrarea datelor de
la INS)

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, situația suprafețelor de
spații verzi de la nivelul județului Tulcea este prezentată în
Figura 10. Suprafața
totală a spațiilor verzi este de 77 ha pentru județul Tulcea, cea mai mare suprafață a spațiilor
verzi este la nivelul municipiului Tulcea, cu o pondere de 81%.
Trebuie menționat faptul că Delta Dunării, complexului lagunar Razim-Sinoe, Munții
Măcinului, Pădurea Niculițel și Pădurea Babadag adăpostesc un n umăr considerabil de zone
de cuibărit și de hrănire pentru un număr foarte mare de specii de păsări. Dintre acestea: Apus
apus (drepnea neagra), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Coracias garrulus
(dumbrăveanca), Lanius senator (sfrâncioc cu cap roşu), Merops apiaster (prigorie), Monticola
saxatilis (mierla de piatra), Oenanthe isabellina (pietrar răsăritean), Oenanthe pleschanka
(pietrar negru), Haliaeetus albicilla (codalb).
La nivelul județului Tulcea, conform inventarului APM Tulcea, sunt 34 de arii protejate
de interes național, 8 situri de importanță cominutară (SCI) și 9 arii de protecţie specială
avifaunistică (SPA) (Figura 11). Acestea sunt listate în Tabel 4, Tabel 5 și Tabel 6
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Figura 11 Situri Natura 2000 din județul Tulcea (MULTIDIMENSION, 2019)

Tabel 4 Arii protejate de interes național localizate la nivel județului Tulcea

Nr. Crt.

Obiectiv

Localizare

Arii protejate de interes național declarate prin HG 2151/2004
Rezervație naturală
1.
Pădurea Babadag Codru
Ocolul Silvic Babadag
2.
Lacul Traian
Comuna Cerna
3.
Muchiile Cernei-Iaila
Comuna Cerna și Dorobanțu
4.
Beidaud
Comuna Beidaud
5.
Valea Mahomencea
Comuna Casimcea
6.
Dealul Ghiunghiurmez
Comuna Dorobantu
7.
Chervant-Priopcea
Comuna Cerna si OS Cerna
8.
Călugăru- Iancina
Comuna Jurilovca
9.
Muntele Consul
Comuna Horia si Izvoarele
10.
Dealul Sarica
OS Niculitel
11.
Dealurile Beştepe
Comuna Mahmudia si OS Rusca
12.
Enisala
Comuna Sarichioi
13.
Carasan-Teke
Ocolului Silvic Niculitel
14.
Valea Ostrovului
O.S. Cerna
15.
Uspenia
Ocolul Silvic Ciucurova
16.
Edirlen
Ocolul Silvic Niculitel
17.
Casimcea
Comuna Casimcea
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Suprafață
(ha)

524,6
326
1891
1121
1029
1421
568
130
328
100,1
415
57
244
61,8
22
25,5
137
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Obiectiv

Localizare

18.
Colţanii Mari
Comuna Casimcea
19.
Peceneaga
Comuna Peceneaga
20.
Măgurele
Ocolului Silvic Ciucurova
21.
Războieni
Comuna Casimcea
22.
Dealul Deniztepe
Comuna Mihail Kogălniceanu
23.
Dealul Mândreşti
Comuna Niculiţel
24.
Mânăstirea Cocoş
Ocolului Silvic Niculitel
Arii protejate de interes național declarate prin Legea 5/2000
25.
Parcul Naţional Munţii Măcinului
O.S. Macin
26.
Pădurea “Valea Fagilor”
O.S. Macin
27.
Rezervaţia botanică “ Korum Tarla”
O.S. Babadag
28.
Locul fosilifer Dealul Bujoarele
Comuna Turcoaia
29.
Rezervaţia geologică “Agighiol”
Comuna Valea Nucarilor
30.
Vârful Secaru
O.S. Ciucurova
31.
Rezervaţia de liliac “Fântâna Mare”
O.S. Ciucurova
32.
Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”
O.S. Ciucurova
33.
Rezervaţia naturală “ Dealul Bujorului”
O.S. Ciucurova
34.
Pădurea Niculiţel
-

Suprafață
(ha)
53
132
292
41
305
5
4,6
11 321
154
2
8
9,7
34,5
0,3
0,35
50,8
11

Tabel 5 Situri de importanță comunitară (SCI) din județul Tulcea ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 declarate prin
Ordinul MMDD 1964/2007

Nr.
Crt.

Denumire arie
naturală protejată

Tip arie
naturală
protejată

1.

Braţul Măcin
ROSCI0012

SCI

2.

Dealurile Agighiolului
ROSCI0060

SCI

3.

Delta Dunării
ROSCI0065

SCI

Delta Dunării - zona
marină

SCI

4.

Localităţi cuprinse în arie pe
teritoriul judeţului Tulcea
Carcaliu (15,38%), Dăeni
(11,20%), Greci (0,52%), Măcin
(6,88%), Ostrov (9,89%),
Peceneaga (7,15%), Smârdan
(2,31%), Turcoaia (27,19%)
Frecăţei (0,85%), Mihail
Kogălniceanu (1,53%), Sarichioi
(0,65%), Tulcea (1,68%), Valea
Nucarilor (4,59%)
Babadag (21,54%), Baia (0,57%),
Beştepe (41,43%), C.A. Rosetti
(100%), Ceamurlia de Jos
(46,92%),Ceatalchioi (100%),
Chilia Veche (100%), Crişan
(100%), Grindu (100%), Isaccea
(11,65%), Jurilovca (27,23%),
Luncaviţa (67,02%), Mahmudia
(3,08%), Maliuc (66,68%), Marea
Neagră (<1%), Mihai Bravu
(100%), Murighiol (1,17%),
Niculiţel (87,88%),Nufăru
(0,80%), Pardina (40,41%),
Sarichioi (49,63%), Sfântu
Gheorghe (100%), Somova
(53,39%), Sulina (100%),
Tulcea(31,26%), Valea Nucarilor
(28%)
Marea Neagră (<1%)
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Suprafaţa totală (ha)

10.433

1.433

453.645

121.697
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Tip arie
naturală
protejată

Localităţi cuprinse în arie pe
teritoriul judeţului Tulcea

Suprafaţa totală (ha)

SCI

Mihail Kogălniceanu (2,98%)

414

ROSCI0066
5.

Deniz Tepe
ROSCI0067

6.

Munţii Măcinului
ROSCI0123

SCI

7.

Podişul Nord
Dobrogean
ROSCI0201

SCI

Structuri submarine
metanogene - Sf.
Gheorghe
ROSCI0237

SCI

8.

Măcin (15,69%) ,Cerna (22,38%),
Greci (40,50%), Hamcearca
(35,81%), Jijila (5,18%),
Luncaviţa (14,99%), Turcoaia
(1,63%)
Babadag (38,49%), Baia
(27,26%), Beidaud (23,61%),
Casimcea (23,84%), Ceamurlia de
Jos (0,98%), Cerna
(7,66%),Ciucurova (67,88%),
Dorobanţu (45,27%), Frecăţei
(10,41%), Hamcearca (40,18%),
Horia (26,62%), Isaccea
(20,74%),Izvoarele (48,43%),
Jurilovca (1,84%), Luncaviţa
(13,38%), Mihai Bravu (6,61%),
Nalbant (39,44%), Niculiţel
(47,32%), Ostrov (5,04%),
Peceneaga (13,60%), Sarichioi
(10,87%), Slava Cercheză
(65,17%), Somova (3,7%), Stejaru
(44,98%), Topolog (24%), Valea
Teilor (58,77%)
Marea Neagră (<1%)

16.926

84.875

6.122

Tabel 6 Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică din judetul Tulcea declarate prin HG 1284/2007 modificata si
completata prin HG 971/2011

Nr
crt.

1

2

Codul
sitului

Numele
sitului

ROSPA0009

Beştepe Mahmudia

ROSPA0031

Delta
Dunării şi
Complexul
Razim Sinoie

Suprafața
(ha)

3,654

508,302

Localizare
Judeţul Tulcea:
Beştepe (12,18%), Mahmudia
(2,84%), Nufăru (39,04%),
Tulcea (0,34%), Valea
Nucarilor (0,55%)
udeţul Tulcea:
Babadag (21,54%), Baia
(9,77%), Beştepe (37,04%),
C.A. Rosetti (100%),
Ceamurlia de Jos (82,23%),
Ceatalchioi (100%), Chilia
Veche (100%), Crişan (100%),
Grindu (94,72%), Isaccea
(44,43%), Jijila (13,68%),
Jurilovca (83,32%), Luncaviţa
(40,79%), Mahmudia
(63,84%), Maliuc (100%),
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Administrator/Custode
APM Tulcea
Email:
office@apmtl.anpm.ro
0240/510620

ARBDD
Tel: 0240 51 89 45
Fax: 0240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro
www.ddbra.ro
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crt.

Codul
sitului

Numele
sitului
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Suprafața
(ha)

Localizare

Administrator/Custode

Mihai Bravu (1,17%),
Murighiol (94%), Niculiţel
(<0,8%),Nufăru (40,41%),
Pardina (100%), Sarichioi
(49,98%), Sfântu Gheorghe
(99,47%), Somova (53,39%),
Sulina (100%),Tulcea
(31,26%), Valea Nucarilor
(30,83%), Văcăreni (45,32%)
Judeţul Constanţa:
Cogealac (6%), Corbu
(48,89%), Fântânele (1,67%),
Istria (84,99%), Mihai Viteazu
(74,94%), Săcele (77,87%)

3

4

5

6

ROSPA0032

ROSPA0040

ROSPA0052

ROSPA0073

Denis Tepe

Dunărea
Veche –
Braţul Măcin

Lacul
Beibugeac

Măcin Niculiţel

1,896

19,011

Judeţul Tulcea:
Mihai Bravu (18,52%), Mihail
Kogălniceanu (9,06%)
Judeţul Tulcea:
Carcaliu (15,38%), Cerna
(1,75%), Dăeni (24,31%),
Greci (0,52%), Măcin
(6,88%), Ostrov (26,66%),
Peceneaga (18,7%), Smârdan
(2,31%), Topolog (4,07%),
Turcoaia (27,19%)
Judeţul Constanţa:
Ciobanu (6,32%), Gârliciu
(42,15%), Hârşova (8,52%)
Judeţul Brăila:
Frecăţei (13,65%), Măraşu
(1,05%)

Societatea Ornitologică
Română şi Fundaţia
Eco Pontica
SOR: 031 425 5657,
Fax :031 425 5656
Fundatie: 0722 381 398

APM Tulcea
tel. 0240/510620
email :
office@apmtl.anpm.ro

469

Judeţul Tulcea: Murighiol
(0,58%)

Societatea Ornitologică
Română
www.sor.ro;
dan.hulea@sor.ro,
office@sor.ro
tel : 031 425 5657,
fax : 031 425 5656

67.308

Judeţul Tulcea:
Carcaliu (29,66%), Cerna
(37,21%), Frecăţei (9,96%),
Greci (96,18%), Hamcearca
(78,25%), Horia
(29,26%),I.C.Brătianu
(9,67%), Isaccea (21,28%),
Izvoarele (62,99%), Jijila
(42,95%), Luncaviţa
(51,20%), Măcin (38,57%),
Nalbant (4,16%),Niculiţel
(45,55%), Smârdan (14,27%),
Turcoaia (34,59%), Valea

Administratia Parcului
National Muntii Macinului
tel . 0240/517718
email:
parcmacin@gmail.com
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Suprafața
(ha)

Localizare

Administrator/Custode

Teilor (100%), Văcăreni
(41,46%)

7

8

9

ROSPA0076

ROSPA0091

ROSPA0100

Marea
Neagră

Pădurea
Babadag

Stepa
Casimcea

140.143

57,912

21,954

udeţul Tulcea:
Jurilovca (<1%) , Sf Gheorghe
(<1%) , Sulina (<1%)
Judeţul Constanţa:
Constanta (<1%) , Corbu
(<1%)
Costinesti (<1%) , Eforie
(<1%) , Limanu (<1%) ,
Mangalia(<1%) , Mihai
Viteazu (<1%) , Tuzla (<1%)
Judeţul Tulcea:
Babadag (38,49%), Baia
(35,94%), Ceamurlia de Jos
(0,98%), Cerna (7,88%),
Ciucurova (96,71%),
Dorobanţu (44,33%), Horia
(4,1%), Jurilovca (1,84%),
Mihai Bravu (7,33%), Nalbant
(34,36%), Ostrov (2,18%),
Peceneaga (10,48%), Sarichioi
(10,87%), Slava Cercheză
(99,22%), Stejaru (40,44%),
Topolog (9,67%
Judeţul Tulcea:
Baia (0,79%), Beidaud
(34,33%), Casimcea (54,73%),
Stejaru (6,68%), Topolog
(12,52%)
Judeţul Constanţa:
Saraiu (0,64 %)

SC Euro Level SRL
Constanta
Tel: 0740 038 171,
Fax: 0341 446 589

Societatea ,,Progresul silvic"
si Asociatia pentru
Dezvoltare Durabila DAKIA
tel/fax :021/3672558
email :
progresul_silvic@yahoo.com
contact@dakia.ro

Societatea ,,Progresul silvic"
si Asociatia pentru
Dezvoltare Durabila DAKIA
tel/fax :021/3672558
email :
progresul_silvic@yahoo.com
contact@dakia.ro

2.5. Informații privind tipurile de ținte care necesită protecție în zonă
Ținta principală ce necesită protecție în zona analizată este sănătatea umană. Expunerile
şi riscurile asociate de sănătate, precum şi beneficiile de reducere a poluării şi de un mediu
natural, nu sunt uniform distribuite în cadrul populaţiilor.
Localizarea celor mai importanți agenți economici și, deci, a celor mai importante surse
de emisii atmosferice la nivel urban, cât și concentrarea populației în aceste zone, reprezintă
explicația distribuției calitative a aerului. Prin urmare, calitatea aerului va fi cu mult mai scăzută
în mediul urban față de cel rural.
Fracţiunea de particule în suspensie (PM2,5) reprezintă o problemă de sănătate specială,
datorită faptului că acestea pot penetra sistemul respirator profund și pot fi absorbite în sânge.
A fost recent demonstrat că reducerea unei astfel de expuneri ar aduce câştiguri importante de
sănătate. Concentraţiile medii anuale de particule în suspensie PM10 din mediul urban
european nu s-au schimbat în mod semnificativ în ultimul deceniu. Principalele surse sunt
traficul rutier, activităţile industriale, precum şi utilizarea combustibililor fosili pentru încălzire
şi producerea de energie. Traficul motorizat este o sursă majoră pentru fracţiunile PM
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responsabile de efectele nocive asupra sănătăţii. Sursele de transport, de asemenea, reprezintă
o proporţie substanţială a expunerii umane la zgomot, care are un impact negativ asupra
sănătăţii umane şi a bunăstării12.
Astfel, privind din perspectiva calitativă a sănătății la nivel județean, se remarcă
următoarele categorii de ținte ce necesită protecție: persoanele vârstnice, persoanele cu boli ale
aparatelor circulator și respirator, cât și copiii.
La nivelul anului 2013, anul de referință al Planului de menținere a calității aerului,
numărul de cazuri de mortalitate infantilă cunoaște o ușoară scădere, cu doar 11 cazuri față de
anul 2014 în care au fost înregistrate 14 decese la copiii de 0-1 ani. Numărul cazurilor de decese
pentru copiii cu vârste de 0-4 ani sunt prezentate în Tabel 7. Conform Direcției de Sănătate
Publică Tulcea, principalele cause de deces la copiii de 0-1 ani sunt prematuritatea, bolile
aparatului respirator cu evoluție supraacută și malformațiile congenitale.
Tabel 7 Cazuri de mortalitate infantilă în județul Tulcea (sursa: Raport de activitate DSPJ Tulcea 2016)

ANUL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DECESE 0-1 LUNA
13
6
11
14
2
3
8
5
4

DECESE 1-12 LUNI
17
8
10
9
12
8
9
10
8

DECESE 1-4 ANI
4
5
4
4
8
2
1
2
1

De asemenea, principalele boli ce prevalează la nivel județean, sunt expuse în Tabel 8.
Tabel 8 Prevalența bolilor (nr. persoane) la nivelul județului Tulcea pentru anii 2012-2016 (sursă: Raporte de activitate DSPJ
Tulcea 2012-2016)
Nr.

2012

2013

2014

2015

2016

1711

1781

1678

1723

1744

5298

5191

5512

5744

6086

56

155

81

38

45

4
5
6
7
8

Boli
Gusa simpla si
nodulara netoxica
Diabet zaharat
Malnutritie
proteino-calorica
Rahitism evolutiv
Anemii
Tulburari mintale
Epilepsie
Reumatism articular acut

68
647
2594
866
147

135
638
2409
901
155

107
669
2837
942
116

246
760
3943
979
76

247
720
4019
1036
99

9

Cardiopatii reumatismale cornice

133

164

135

205

126

10
11
12
13

Boli hipertensive
Cardiopatie ischemica
Cord pulmonar cronic
Boli cerebro-vasculare

17671
7724
408
2232

19136
8243
340
2480

20302
8312
273
2650

22212
8042
259
2811

24297
8145
478
2898

14

Boli pulmonare cornice obstructive

2188

2368

2547

2848

3024

15

Boala ulceroasa

2493

2428

2388

2205

2071

1
2
3

12

Raport privind starea mediului în județul Tulcea în anul 2013 (APM Tulcea)
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Nr.
16
17
18
19

Boli
Ciroza si alte hepatite cornice
Nefritopatii cronice
Calculoza urinara
Malformatii congenitale

2012
1985
339
338
40

Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea
2013
2014
2015
2016
1988
1974
1860
2047
393
409
486
507
705
716
572
493
148
133
147
169

În ceea ce privește vârsta, pe lângă gradul ridicat al vulnerabilității copiilor de 0-4 ani,
se remarcă și cea a persoanelor vârstnice. Conform Institutului Național de statistică, numărul
de decese pe grupe de vârstă se accentuează vizibil începând cu vârsta de 40 ani (Figura 12).

Număr decese

Număr de persoane decedate la nivelul județului
Tulcea pe grupe de vârstă
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Ani
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 12 Numărul de cazuri de decese pe categorii de vârstă la nivelul județului Tulcea pe perioada 2010-2017 (sursa:
baza de date Tempo, INSSE)

2.6. Stații de măsurare
2.6.1. Rețeaua județeană de monitorizare a calității aerului
În județul Tulcea există trei stații de monitorizare automată a calității aerului care fac
parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. O stație este localizată foarte
aproape de intersecția străzilor Isaccei, 1848 și Victoriei, municipiul Tulcea, alta este localizată
la circa 1 km de platforma industrială Tulcea Vest, în curtea SC Transport Public SA,
municipiul Tulcea, și cea de-a treia este localizata pe DN 22, la ieșirea din Isaccea (Figura 13).
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Figura 13 Localizarea stațiilor de monitorizare a calității aerului
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Tabel 9 Descrierea stațiilor rețelei automate de monitorizare a calității aerului din județul Tulcea (sursă date: APM Tulcea http://apmtl.anpm.ro/)

Denumire stație

Parc Ciuperca

13

Cod
stație

TL-1

Tip Stație

trafic

Raza ariei de
reprezentativitate

Coordonate
geografice13

10-100 m

45° 18´ N
28° 79´ E

Altitudine

Poluanții monitorizați

Surse de emisie
din apropierea
stației

Descrierea zonei

7m

SO2, NO, NOx, NO2,
CO, PM10, Pb, As, Cd,
Ni, COV

traficul rutier,
încălzirea
rezidențială,
factori naturali

zona urbană

instalații de
ardere din
industrie,
instalații de
ardere
neindustriale,
trafic rutier,
factori naturali

zona industrială
Tulcea-vest

trafic rutier,
factori naturali,
agricultură

localitatea
Isaccea, Calea
Măcin FN

Transport
public

TL-2

industrial

100m-1 km

45° 18´ N
28° 77´ E

35 m

Isaccea

TL-3

suburban/trafic

10-100 m

45° 27´ N
28° 42´ E

4m

http://www.calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro
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SO2, NO, NO2, NOx
CO, PM10, O3, Pb, As,
Ni,Cd corelația cu
datele meteorologice,
direcția și viteza
vântului, temperatura,
umiditatea relativă,
presiunea atmosferică,
radiația solară,
precipitațiile
SO2, NO, NO2, NOx,
PM10, Pb, As, Cd, Ni,
corelația cu datele
meteorologice, direcția
și viteza vântului,
temperatura, umiditatea
relativă, presiunea
atmosferică, radiația
solară, precipitațiile
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Tabel 10 Valori medii anuale ale concentrațiilor înregistrate în fiecare stație automată la nivelul anului 2013, pentru poluanții
monitorizați (sursă date: Raport annual privind starea factorilor de mediu în județul Tulcea, 2013, APM Tulcea)

Valoare medie anuală
Stație

NO2

SO2

CO

O3

PM10

Pb

As

Cd

Ni

µg/mc

µg/mc

mg/mc

µg/mc

µg/mc

µg/mc

ng/mc

ng/mc

ng/mc

TL1-trafic

*

4,99

*

26,64

0,00928

0,5631

0,2229

0,801

TL2-industrial

5,51

3,57

0,09

*

*

*

*

*

TL3-trafic/suburban

8,77

5,3

16,58

0,00512

0,5166

0,1725

0,7507

61,4

În Tabel 9 sunt descrise stațiile de monitorizare a calității aerului cuprinse pe teritoriul
județului Tulcea, iar în Tabel 10 sunt prezentate valorile medii anuale ale concentrațiilor pentru
anul de referință 2013;
Rezultatele obținute în urma monitorizării și prelucrării datelor provenite de la cele 3
stații din județul Tulcea sunt analizate și supuse unui proces de validare de către APM Tulcea,
apoi sunt transmise sub formă de rapoarte (lunare și anuale) către Centrul de Evaluare a Calității
Aerului (CECA) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului care integrează aceste
informații în conformitate cu cerințele de la nivel național și internațional din domeniul
evaluării și gestionării calității aerului.

2.7. Analiza situației existente
2.7.1. Descrierea modului de identificare a scenariilor/măsurilor, precum și estimarea
efectelor acestora
Scenariile sunt descrieri plauzibile și simplificate ale viitorului, bazate pe presupuneri
coerente referitoare la factorii generatori de schimbare și la relațiile dintre componentele
mediului. Scenariile de evoluție trebuie să integreze informații sociale, economice, politice și
de mediu, în scopul delimitării traiectoriilor și tendințelor stării mediului, amenințărilor
existente/potențiale și a proiecției lor. Ele sunt foarte utile decidenților, care trebuie să ia din
ce în ce mai multe decizii cu proiecție incertă în viitor.
Metodologia de elaborare a Planului de menținerea a calității aerului este precizată în H.G.
nr. 257/2015, Capitolul III, informațiile ce urmează a fi incluse în Plan fiind precizate și în
Anexa 4 la această H.G. Pentru identificarea Scenariilor menționate în art. 37 al H.G. nr.
257/2015 s-a pornit de la definirea acestora în cazul Studiilor realizate pentru fundamentarea
Planurilor de calitate a aerului, unica referință legislativă națională. În baza documentelor
menționate se conturează următoarele caracteristici generale ale Scenariilor:
• Scenariul se elaborează pentru măsuri grupate pe o categorie de surse și va include
cuantificarea eficienței măsurilor și unde este posibil, indicatori de cuantificare a măsurii;
• Fiecare scenariu va prezenta:
- anul de referinţă 2013 pentru care este elaborată previziunea şi cu care începe previziunea;
- repartizarea surselor de emisie;
- descrierea privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spaţială relevantă în anul de
referinţă;
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- niveluri ale concentraţiei/concentraţiilor şi a numărului de depăşiri ale valoriilimită şi/sau
valorii-ţintă în anul de referinţă;
- descrierea scenariului privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spaţială relevantă în
anul de proiecţie;
- niveluri ale concentraţiei/concentraţiilor aşteptate în anul de proiecţie;
- niveluri ale concentraţiei/concentraţiilor şi a numărului de depăşiri ale valorii limită şi/sau
valorii-ţintă, acolo unde este posibil, în anul de proiecţie;
- măsurile identificate cu precizarea pentru fiecare dintre acestea a denumirii, descrierii,
calendarului de implementare, a scării spaţiale, a costurilor estimate pentru punerea în aplicare
şi a surselor potenţiale de finanţare, a indicatorului/indicatorilor pentru monitorizarea
progreselor.
Identificarea scenariilor a vizat, pe de-o parte, analiza Inventarului de Emisii al județului
Tulcea pentru anul de referință 2013, cât și stabilirea activităților economice generatoare de
cele mai mari cantități de emisii pentru fiecare indicator analizat în cadrul acestui plan. Pe de
altă parte, s-a considerat necesară prezentarea situației tendințelor pentru fiecare indicator până
la nivelul anului 2023.
În cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Tulcea, nivelurile de fond
local, urban, scenariile de evoluție a calității aerului și măsurile necesare pentru menținerea sau
îmbunătățirea calității aerului, au fost identificate pe baza tendințelor observate în ceea ce
privește emisiile inventariate în conformitate cu Ordinul 3299/2012 și a situației observate în
urma analizei dispersiei poluanților în atmosferă, realizată folosind modelul matematic
BREEZE AERMOD/ISC™, program bazat pe modelul matematic de dispersie AERMOD,
elaborat și folosit de agenția Statelor Unite ale Americii pentru protecție a mediului, US EPA
(United States Environmental Protection Agency) a cărei ultimă modificare și îmbunătățire este
din data de 17 Ianuarie, 2017 (executabilul 16216r). Modelul de dispersie este de tip gaussian,
care poate prezice concentrațiile poluanților de tip particule în suspensie, NOx, SOx, TSP, CO
și altele din mai multe tipuri de surse emitente de poluanți. Modelarea dispersiei presupune
efectuarea mai multor pași intermediari, cum ar fi pregătirea datelor meteorologice, datelor de
suprafață a terenului și cele legate de topografie. Astfel, acest model ia în considerare
caracteristicile topografice și climatice pentru fiecare locație (sursă de poluare) și poate prezice
concentrații de poluanți din surse punctiforme, suprafețe sau volume.
Datele climatice folosite în etapele pregătitoare modelului de dispersie sunt de două
feluri: de suprafață, cu frecvență orară ( ISHD - Integrated Surface Hourly Observations) și de
radiosondaj (capabile să surprindă variabilitatea condițiilor meteorologice pe profil vertical).
Aceste două tipuri de date au fost introduse în modulul AERMET, parcurgând etape de
verificare, QA (Quality Assurance) și contopire. Ambele seturi de date au fost preluate de la
Administrația Națională Oceanică și Atmosferică ( NOAA - https://www.ncdc.noaa.gov/dataaccess) a Statelor Unite ale Americii , prin accesarea bazei de date on-line. După prelucrarea
acestora, două tipuri de fișiere (.sfc și .pfl) au rezultat, conținând informațiile relevante pentru
zona, rezoluția spațio-temporală și perioada de studiu, atât pe plan orizontal cât și pe plan
vertical. De asemenea, a fost generată roza vânturilor, conținând detaliile referitoare la
perioadele de calm și la direcțiile generale ale vântului, precum și procentul pentru fiecare
pentru anul de referință (Figura 46).
Datele topografice au fost prelucrate prin modulul AERMAP, integrat în program, cu
ajutorul căruia datele topografice au fost corelate cu cele referitoare la sursele de emisie și
receptorii acestora. Modelarea dispersiei poluanților atmosferici la nivel de județ s-a realizat
având ca date de intrare pentru surse inventarul de emisii din anul de referință.

39

Consiliul județean Tulcea
Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea
Modelarea dispersiei presupune efectuarea mai multor pași intermediari, cum ar fi
pregătirea datelor meteorologice, datelor de suprafață a terenului și cele legate de topografie.
Astfel, acest model ia în considerare caracteristicile topografice și climatice pentru fiecare
locație (sursă de poluare) și poate prezice concentrații de poluanți din surse punctiforme,
suprafețe sau volume.
Alături de analiza dispersiei au fost luate în considerare datele demografice, în special
distribuția populației pe medii de rezidență, precum și datele referitoare la numărul localităților
în care se distribuie gaze naturale, pentru estimarea efectului potențial creat de încălzirea
rezidențială.
Din analiza cantităților privind principalele categorii de surse responsabile pentru emisiile
atmosferice de la nivelul judeţului Tulcea din Inventarul de emisii aferent 2013 s-a
concluzionat faptul că sursele de suprafaţă sunt importante surse de emisii în principal pentru
particulele în suspensie PM10 și PM2.5, monoxid de carbon (CO) și benzen (C6H6), sursele
mobile pentru dioxid de azot (NO2), plumb (Pb) și nichel (Ni) iar sursele staționare pentru
aresen dioxid de sulf (SO2), (As), cadmiu (Cd).
Astfel, ținând cont de aceste considerente, au fost alese 2 scenarii majore:
1. Scenariul de bază: - reprezintă situația corespunzătoare unui an de proiecție în cazul
dezvoltării principalelor domenii de activitate cu efect asupra calității aerului (evoluția
indicatorilor: trafic, rezidențiali, industrial, agricultură, etc.) în care se implementează măsuri
identificate în alte proiecte, planuri și strategii locale sau la nivel național, măsuri care decurg
din aplicarea legislației naționale care transpune directive europene, cu efect de reducere a
emisiilor, până în anul de proiecție 2023, la care se mai adaugă măsurile privind reducerea
emisiilor din trafic identificate în planul de menținere a calității aerului în județul Tulcea, în
vederea menținerii calității aerului și a calității mediului în ansamblul său.
2. Scenariul de proiecție: – reprezintă situația corespunzătoare unui an de proiecție în
cazul dezvoltării principalelor domenii de activitate cu efect asupra calității aerului (evoluția
indicatorilor: trafic,rezidențiali, industrie, agricultură, etc.) în care se implementează măsuri
suplimentare (față de măsurile identificate în scenariul de bază) cu impact în reducerea
emisiilor și/sau măsuri care sunt incluse în scenariul de bază și care necesită suplimentări în
ceea ce privește valoarea indicatorilor, în vederea menținerii calității aerului și a calității
mediului în ansamblul său.
Prin urmare, estimarea efectelor scenariilor s-a realizat atât prin calcularea cantităților
de emisii, cât și prin identificarea concentrațiilor indicatorilor analizați, prin utilizarea a două
metode: modelarea matematică a dispersiei poluanților și identificarea tendințelor logaritmice,
pe când estimarea efectelor aplicării măsurilor identificate de menținere a calității aerului la
nivelul județului Tulcea, s-a realizat pe aceeași componente pe care a fost evaluată și situația
existentă a calității aerului, determinându-se pentru fiecare dintre cele două scenarii și pentru
fiecare poluant pentru care trebuie realizat planul de menținere a calității aerului în județul
Tulcea (dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), particule în suspensie (PM10, PM2,5),
benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen
(As), Cadmiu (Cd): reducerea anuală a emisiilor în funcție de valoarea indicatorului de
monitorizare, eficiența locală a măsurii și emisiile totale anuale ale subcategoriei de surse în
situația existentă, reducerea contribuțiilor locale ale surselor de emisie la nivelurile de poluare
și reducerea numărului de depășiri anuale ale valorii limită (orară/zilnică).
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2.7.2 Detaliile factorilor responsabili de o posibilă depășire
Aceast subcapitol al Planului de menținere a calității aerului în județul Tulcea va viza
identificarea și prezentarea detaliilor factorilor responsabili de o posibilă depășire.
Au fost selecte următoarele:
- Formarea diferiților compuși, cât și formarea poluanților secundari în atmosferă;
- Transportul intern și cel transfrontier.
Formarea diferiților compuși chimici
Există o serie de căi naturale prin intermediul cărora diferiții compuși chimici ajung în
atmosferă. Printre acestea se numără transformarea unor compuși chimici la nivelul atmosferei
sau producerea acestora pe cale biologică.
Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al
mediului, ca urmare a prezenţei unor compuşi care determină o serie de reacţii chimice în
atmosferă, conducând la modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar a solului.
Prin acidifiere, se întelege că poluanţii din aer, în special oxizii de sulf, oxizii de azot şi
amoniacul, sunt transformaţi, în substanţe acide. Aceşti poluanţi sunt deseori transportaţi la
distanţe mari de la locul emisiei, determinând apariţia ploilor acide. Ploile acide se manifestă
la distanţă mare de la locul emiterii agentului poluant, uneori şi la sute de kilometri.
În ceea ce privește producerea anumitor compuși pe cale naturală, una dintre principalele
surse de oxizi de azot sunt procesele biologice naturale (surse naturale): cea mai mare cantitate
de oxizi de azot din atmosferă este produsă pe cale biologicǎ. Bacteriile nitrificatoare constituie
principala sursă naturală de producere a monoxidului de azot. În prezența luminii solare, oxizii
de azot pot reacționa și cu hidrocarburile, formând oxidanţi fotochimici. Oxizii de azot sunt
responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calitǎţii apei, efectului de
serǎ, reducerea vizibilitǎţii în zonele urbane.
În anul 2013 în județul Tulcea conform Raportului privind starea mediului în județul
Tulcea, 2013 au fost emise circa 1947,24 tone de substanțe acidifiante dintre care :
• NH3 – 694,909 tone
• SO2 – 9,137 tone
• NOx – 1243,19 tone
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PONDEREA EMISIILOR DE COMPUȘI CU EFECT
ACIDIFIANT (2013)
SO2, 9.137 t
0,46%
NH3,
694.909 t
35,69%

NOx, 1243.19 t
63,84%

Figura 14 Ponderea emisiilor de compuși chimici cu efect acidifiant la nivelul județului Tulcea în anul 2013
(sursa: Raport privind starea mediului în județul Tulcea, 2013, APM Tulcea)

De asemenea, în rândul căilor naturale ce contribuie la deplasarea diferitelor cantități de
emisii către suprafețe mai îndepărtate față de sursele de emisii, este necesară menționarea
elementelor climatice care joacă un rol important în acest context. Astfel, ținând cont de
direcțiile predominante ale vânturilor pe teritoriul județului Tulcea, acestea fiind nord, nordvest, cât și sud, sud-est, trebuie precizat faptul că valorile concentrațiilor medii anuale, a
concentrațiilor aferente perioadelor de 8 ore sau 24 ore după caz, sunt influențate și de aportul
de emisii de ordin transfrontier față de județul analizat. Direcția predominantă a vânturilor
sugerează astfel o contribuție la cantitatea de emisii reală la nivel de județ a emisiilor de ordin
trans-județean provenite cu precădere din nord, nord-vestul județului analizat, mai exact din
județele Galați și Brăila la nivelul cărora au fost identificate instalații IPPC localizate la o
distanță de mai puțin de 5 km față de limita județului Tulcea (vezi Figura 45).
Transportul
Sursele mobile sunt reprezentate de mijloacele de transport, cu principali poluanți specifici
emiși: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, plumb, particule în suspensie.
În vederea identificării surselor responsabile de o posibilă depășire, considerăm necesară
prezentarea situației regionale privind sursele mobile de emisie în vederea reliefării
transportului intern, cât și a celui transfrontier.
Astfel, în Regiunea Sud-Est se întâlnesc toate tipurile de transport, fiind prezente puncte de
frontieră cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Transportul rutier reprezintă cel mai
dezvoltat sistem de transport din punct de vedere teritorial, care acoperă aproape în întregime
zonele locuite, diferența fiind făcută de calitatea drumurilor, clasificarea acestora și,
bineînțeles, poziția în teritoriu.
În ceea ce privește drumurile naționale din Regiunea de Sud-Est, trebuie să menționăm că
cel mai mare flux de mașini este pe drumul DN22B, însă se prognozează că fluxul de mașini
va fi în creștere și pe drumurile DN2B, DN21 și DJ221B. Densitatea liniilor de cale ferată este
de 48,8 km/1000 km2 în timp ce media națională este de 45,2 km.
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Sursele mobile la nivelul județelor limitrofe 14, la data de 31.12.2013, erau reprezentate de:
• Autobuze și microbuze: 3890
• Autoturisme: 343664
• Mopede și motociclete (inclusiv mototricicluri și cvadricicluri): 5562
• Autovehicule de marfă: 50126
• Vehicule rutiere pentru scopuri speciale: 2008
• Tractoare: 2184
• Remorci și semiremorci: 23205
Un alt tip de transport este cel feroviar care, la nivel regional, însumează 1 340 km, valorile
prezentate pe fiecare județ limitrof județului Tulcea sunt prezentate în detaliu în Figura 15.

Căi ferate (Km)

8% 12%
22%

58%

Brăila

Constanța

Galați

Tulcea

Figura 15 Lungimea căilor ferate la nivel regional la sfârșitul anului 2013 (sursa: Tempo, INS)

De asemenea, în ceea ce privește transportul transfrontier, este necesară menționarea
singurului coridor pan-european – coridorul VII Dunăre – Nord Vest – Sud Est – ce traversează
teritoiul județului, acesta fiind reprezentat de fluviul Dunărea și, prin urmare, de transportul
fluvial (Figura 16).

14

Sursa: date preluate din baza de date Tempo, Institutul Național de Statistică
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Figura 16 Coridoare pan-europene ce traversează România (sursa: http://www.dryport.ro/retea-romania.html, după
Ministerul Transporturilor)

2.7.3. Analiza situației privind calitatea aerului la momentul inițierii planului
În județul Tulcea, calitatea aerului se stabilește pe baza valorilor concentrațiilor
principalilor poluanți atmosferici monitorizați. Astfel, datele provenite de la cele 3 stații (TL1, TL-2, TL-3) au fost centralizate, iar reprezentarea lor grafică evidențiază evoluțiile
concentrațiilor poluanților în perioada 2008-2017. Datele din anii 2014 lipsesc deoarece nu au
fost îndeplinite criteriile pentru agregarea și calculul parametrilor statistici. În anul 2015 pentru
fiecare din indicatorii analizați, respectiv NO2, CO, O3, PM10, metale (Pb, Ni, Cd, As),captura
de date validate s-a situat sub valoarea de 75%. În consecință din motive tehnice pentru acești
poluanți datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii
104/2011.
În anul 2016, pentru fiecare din indicatorii analizați, respectiv SO2, NO2, O3, BTEX,
PM10, metale (Pb, Ni, Cd, As), captura de date validate s-a situat sub valoarea de 75%. În
consecință din motive tehnice pentru acești poluanți datele colectate sunt insuficiente pentru a
respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.
•

Particule în suspensie (PM10, PM2.5)
Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, valorile limită ale
particulelor în suspensie privind protecția sănătății umane sunt prezentate în Tabel 11.
Tabel 11 Valori limită ale particulelor în suspensie privind protecția sănătății umane (conform Legii 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător)

Valori
limită

Valori
limită

Particule în suspensie cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm (PM10)
50 µg/m3 – valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși mai mult de
35 de ori într-un an calendaristic
40 µg/m3 – valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane
Particule în suspensie cu diametrul aerodinamic mai mic de 2,5 µm (PM2.5)
25 µg/m3 – valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane (> 1 ianuarie 2015)
20 µg/m3 – valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane (> 1 ianuarie 2020)
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Figura 17 Evoluția concentrațiilor de particule în suspensie PM10 în perioada 2008-2017 în județul Tulcea (date preluate
din Rapoartele anuale privind starea mediului în județul Tulcea realizate de APM Tulcea)

După cum se poate observa în Figura 17, concentrațiile medii anuale de particule în
suspensie PM10 care au fost determinate la cele 3 stații de monitorizare în perioada 2008-2017
nu au înregistrat depășiri ale valorii limite anuale pentru sănătatea umană de 40 µg/m 3.
În anul 2013 la staţia TL1-Parc Ciuperca (staţie de trafic) s-a înregistrat o depăşire a VL
zilnică pentru protecţia sănătăţii umane. Această depăşire a fost cauzată de traficul intens din
zonă asociat cu condiţii meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic, ceaţă). În anul 2017
au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnică după cum urmează: PM10 nefelometric –
5 depăşiri la staţia TL-2 industrial, PM10 gravimetric 19 depăşiri la staţia TL-2 industrial.
Aceste depăşiri au fost cauzate de traficul intens din zonă asociat cu condiţii meteo nefavorabile
dispersiei (calm atmosferic, ceaţă).
•

Benzenul (C6H6)
Conform Legii 104/2011 valoarea limită în cazul benzenului este de 5 µg/m 3 – valoare
limită anuală pentru protecția sănătății umane.
•

Monoxidul de carbon (CO)
Monoxidul de carbon a fost monitorizat în staţia TL2-industrial în anul 2013, iar în anul
2016 monoxidul de carbon a fost monitorizat în staţia TL1-trafic, în staţia de aer TL2-tip
industrial, din motive tehnice datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de
calitate conform Legii nr.104/2011.
În perioada analizată 2008-2017 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii maxime zilnice
a mediilor pe 8 ore, de 10 mg/m3.
Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, valoarea limită a
monoxidului de carbon privind protecția sănătății umane este prezentată în Tabel 12.
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Tabel 12 Prevederile legale privind protecția sănătății umane pentru indicatorul monoxid de carbon (Conform legii 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător)
Valoare limită

10 mg/m3 – valoare limită pentru protecția sănătății umane reprezentând valoarea
maximă zilnică a mediilor pe 8h.

Monoxid de carbon (CO)
12
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mg/mc

8

6
4
2
0
TL-1 trafic
TL-2 industrial
Valoarea maximă zilnică a
mediilor pe 8 ore

2008
3.14
1.06
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4.285
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2.409
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2011
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10

10

10

10

10
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Figura 18 Evoluția concentrațiilor de CO în perioada 2008-2017 în județul Tulcea (date preluate din Rapoartele anuale
privind starea mediului în județul Tulcea realizate de APM Tulcea)

În anul 2013 monoxidul de carbon a fost monitorizat doar în staţia TL2-industrial.
În anul 2016 monoxidul de carbon a fost monitorizat în staţia TL1-trafic. În staţia de aer
TL2-tip industrial, din motive tehnice datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta
criteriile de calitate conform Legii nr.104/2011.
• Dioxidul de sulf (SO2)
Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, valorile limită ale
dioxidului de sulf privind protecția sănătății umane, cât și valorile pragului de alertă și
nivelului critic sunt prezentate în Tabel 13.
Tabel 13 Prevederile legale privind protecția sănătății umane și a vegetației pentru indicatorul dioxid de sulf (conform
Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător)

Valori limită

Prag de alertă
Nivel critic

Dioxid de sulf (SO2)
350 µg/m3 – valoare limită orară pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși mai
mult de 24 de ori într-un an calendaristic
125 µg/m3 – valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane, a nu se depăși
mai mult de 3 ori într-un an calendaristic
500 µg/m3 – măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte reprezentative pentru
calitatea aerului pentru o suprafața de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreaga zonă
sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai mică.
20 µg/m3 – nivel critic anual pentru protecția vegetației, an calendaristic și iarna (1
sept. – 31 martie)
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µg/mc

Dioxid de sulf (SO2)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
TL 1- trafic
TL 2- industrial
TL-3 trafic/suburban
Valoarea limită zilnică

2008
6.45
2.44
0
350

2009
5.48
2.71
5.32
350

2010
8.1933
3.3266
4.9112
350

2011
5.035
4.114
6.897
350

2012
5.256
6.705
6.885
350

2013
2015
4.9912 16.936
3.5674
5.3008
350
350

Ani
TL 1- trafic

TL 2- industrial

TL-3 trafic/suburban

Valoarea limită zilnică

Figura 19 Evoluția concentrațiilor medii orare de dioxid de sulf (date preluate din Raportele anuale privind Starea
mediului în județul Tulcea realizate de APM Tulcea)

µg/mc

Dioxid de sulf (SO2)
140
120
100
80
60
40
20
0
TL 1- trafic
TL 2- industrial
TL-3 trafic/suburban
Valoarea limită zilnică

2008
6.36
2.37
125

2009
5.48
2.7
5.28
125

2010
8.2969
3.3695
4.9024
125

2011
4.998
4.123
6.933
125

2012
5.283
6.710
6.862
125

2013
2015
5.0077 16.937
3.5487
5.3136
125
125

Ani
TL 1- trafic

TL 2- industrial

TL-3 trafic/suburban

Valoarea limită zilnică

Figura 20 Evoluția concentrațiilor medii zilnice de dioxid de sulf (date preluate din Raportele anuale privind Starea
mediului în județul Tulcea realizate de APM Tulcea)

În anul 2014 la stațiile TL-1 trafic, Tl-2 industrial și TL-3 trafic/suburban captura de
date validate pentru dioxidul de sulf s-a situat sub valoarea de 75%. În consecință din motive
tehnice pentru acest poluant datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de
calitate conform Legii nr.104/2011.
În anul 2015 la stațiile TL-2 trafic și Tl-3 trafic/suburban captura de date validate
pentru dioxidul de sulf s-a situat sub valoarea de 75%.
În anul 2016 și 2017 la stațiile TL-1 trafic, Tl-2 industrial și TL-3 trafic/suburban
captura de date validate pentru dioxidul de sulf s-a situat sub valoarea de 75%. În consecință
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din motive tehnice pentru acest poluant datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta
criteriile de calitate conform Legii nr.104/2011.
Conform rapoartelor anuale privind starea mediului în județul Tulcea, realizate de APM
Tulcea, valorile medii orare înregistrate se situeză sub valoarea limită orară de 350 µg/mc
pentru protecția sănătății umane, iar valorile medii zilnice s-au încadrat sub valoarea limită
zilnică de 125(µg/m3) pentru protecția sănătății umane.
În perioada 2008-2017 nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă de 500 (µg/m3) la
nici o staţie de monitorizare.
• Metalele grele (As, Cd, Ni, Pb)
Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, valorile limită legale ale
metalelor grele privind protecția sănătății umane sunt prezentate în Tabel 14.
Tabel 14 Prevederile legale privind protecția sănătății umane pentru indicatorii plumb, arsen, cadmiu, nichel (conform
Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător)

Valoare limită

Plumb
Cadmiu
Nichel
Arsen

Valoare țintă

Valoare limită/țintă
0,5 µg/m3 – valoare limită/an calendaristic (din fracția PM10)
5 ng/m3 – valoare țintă/an calendaristic (din fracția PM10)
20 ng/m3 – valoare țintă/an calendaristic (din fracția PM10)
6 ng/m3 – valoarea țintă/an calendaristic (din fracția PM10)

Plumb (Pb)

Nichel (Ni)

0.6

25

0.5

20

ng/mc

µg/mc

0.4
0.3
0.2

15
10
5

0.1
0

0
2009

2010

2011

2012

2013

2017

2009

2010

2011

Ani

2012

2013

Ani

TL-1 trafic

TL-2 industrial

TL-1 trafic

TL-2 industrial

TL-3 trafic/suburban

Valoare limită

TL-3 trafic/suburban

Valoare țintă
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2013

2017

Ani

TL-1 trafic

TL-2 industrial
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Figura 21 Evoluția concentrațiilor de plumb, arsen, nichel și cadmiu în perioada 2009-2017 în județul Tulcea (date preluate
din Rapoartele anuale privind starea mediului în județul Tulcea realizate de APM Tulcea)

Conform datelor furnizate de APM Tulcea, concentrațiile medii anuale de metale grele
pentru plumb, arsen, cadmiu și nichel, înregistrate la stațiile TL-1, TL-2, TL-3, în perioada
2009-2017, nu au depășit valorile limite anuale, respectiv valorile țintă de 0,5µg/mc pentru
plumb, 6 ng/mc pentru arsen, 5 ng/mc pentru cadmiu, și 20 ng/mc pentru nichel, după cum se
observă în Figura 21.
•

Oxizii de azot
Oxizii de azot (NOx, NO, NO2) sunt compuși care rezultă în urma arderii
combustibililor fosili, iar la nivelul mediului urban, prezența acestora este asociată cu emisiile
din traficul rutier.
Tabel 15 Prevederile legale privind protecția sănătății umane și a vegetației pentru indicatorii NO2/NOx (conform Legii
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător)

Valori limită

Prag de alertă
Nivel critic

200 µg/m3 NO2– valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane (a nu se depăși de
mai mult de 18 ori într-un an calendaristic)
40 µg/m3 NO2– valoarea limită/an pentru protecția sănătății umane
400 µg/m3 - măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte reprezentative pentru calitatea
aerului pentru o suprafața de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreaga zonă sau aglomerare,
oricare dintre acestea este mai mică.
30 ug/m3 NOx - nivelul critic anual pentru protecția vegetației
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Dioxid de azot (NO2)
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10
5
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40

2010
16.1
16.45
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40

2011
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7.29
6.18
40
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28.42
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40
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5.51
8.77
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11.16
40
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TL-1 trafic

TL-2 industrial

TL-3 trafic/suburban

Valoare limită anuală

Figura 22 Evoluția concentrațiilor medii anuale de NO2 în perioada 2008-2017 în județul Tulcea (date preluate din
Rapoartele anuale privind Starea mediului în județul Tulcea realizate de APM Tulcea la nivelul județului Tulcea)

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu dioxid de azot, s-a efectuat în anul 2013,
prin monitorizarea continuă la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TL2industrial si TL3-trafic/suburban
În anul 2017 pentru dioxidul de azot (NO2) capturile de date validate obţinute în staţia
TL-1 şi staţia TL-3, s-au situat sub valoarea de 75%. În consecință, din motive tehnice pentru
acest poluant, datele colectate în cele doua staţii sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de
calitate conform Legii 104/2011.
Concentrațiile medii anuale de dioxid de azot înregistrate la cele 3 stații de monitorizare
a calității aerului în perioada 2008-2017, nu au depășit pragul de alertă de 400 µg/mc și nici
valoarea limită anuală de 40 µg/mc, însă la stația TL-1 trafic au fost înregistrate valori de
aproximativ 28 µg/mc în anii 2011 și 2012 (Figura 22).
Astfel, se impune luarea unor măsuri pe toate nivelurile administrative, de la nivel
european și până la cel personal pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire indus de poluanții
atmosferici. La nivel național se pot prioritiza investițiile în mijloace de transport alternative,
încuraja utilizarea vehiculelor care respectă standarde cât mai ridicate, impune taxe de poluare,
identifica și sancționa poluatorii industriali și comerciali, reglementa și sancționa gestionarea
deșeurilor, precum și îmbunătăți infrastructura de monitorizare a calității aerului. La nivel local
se impune încurajarea transportului local alternativ prin îmbunătățirea infrastructurii de
transport, creșterea numărului de benzi rutiere destinate exclusiv transportului în comun,
contruirea și întreținerea pistelor pentru bicicliști și a zonelor pietonale, construirea de parcări
în zonele limitrofe ale orașelor (CPPD, 2011).
De asemenea, măsurile luate în considerare pot fi de ordin urbanistic sau de ordin
medical. Printre cele urbanistice se numără: zonarea funcțională urbanistică trebuie să țină cont
de incompatibilitățile funcționale dintre zona de locuit și cea industrială, precum și de direcția
predominantă a vânturilor și de condițiile de relief, amplasarea de perdele vegetale de protecție
între obiectivele poluante și vecinătăți. Măsurile de ordin medical sunt mult mai complexe,
putând să cuprindă: monitorizarea concentrațiilor poluanților față de limita maximă admisă,
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elaborarea de măsuri igienico-sanitare în caz de poluări accidentale, educație sanitară, asistență
de specialitate de sănătate publică pentru proiecte cu posibil impact asupra mediului și sănătății
populației, dar și reducerea utilizării autovehiculelor personale, instalarea, utilizarea și
întreținerea corespunzătoare a instalațiilor de încălzire și de gătit, ventilarea corespunzătoare a
camerelor.

2.8. Evaluarea nivelului de fond regional total, natural și transfrontier
2.8.1. Fondul regional total
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 județul Tulcea datele
de fond regional total obținute prin modelare15, transmise de APM Tulcea , sunt prezentate în
Tabel 16.
Tabel 16 Concentrații de fond regional pentru zona Tulcea (valori obținute în urma modelării de către SC Westagem SRL și
furnizate de către ANPM)

SO2

NO2

NOx

CO

µg/mc

µg/mc

µg/mc

mg/mc

µg/mc

µg/mc

3,206

10,616

11,493

0,510048

0,101

19,671

Zona
Tulcea

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

µg/mc

ng/mc

ng/mc

ng/mc

µg/mc

15,822

0,767

0,183

0,793

0,006782

Concentrații de fond regional

2.8.2. Fondul regional transfrontier
Pe baza datelor de ordin climatic, cât și prin compararea concentrațiilor de fond regional
ale județelor limitrofe județului Tulcea, se poate realiza o discuție privind transportul
poluanților dinspre județele limitofe spre județul Tulcea.
Astfel, au fost selectate județele aflate în imediata vecinătate a județului analizat, cât și
aglomerările pentru care există date ale concentrațiilor de fond regional (Tabel 17, Tabel 18).
Aportul anumitor cantități de emisii din județele limitrofe poate fi discutat în context climatic.
Prin urmare, ținând cont de direcțiile predominante ale vântului pe teritoriul județului Tulcea
(vezi Figura 46), se poate preconiza faptul că anumite cantități de emisii înregistrate pe
teritoriile județelor Brăila, Galați și Constanța reprezintă surse de ordin transfrontier ce
influențează concentrațiile de fond regional ale județului Tulcea.

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 WESTAGEN.
15
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Tabel 17 Concentrații de fond regionalale ale zonelor limitrofe județului Tulcea (valori obținute în urma modelării de către
SC Westagem SRL și furnizate de către ANPM)
SO2

NO2

NOx

CO

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

Concentrații de fond regional

Zona
µg/mc

µg/mc

µg/mc

mg/mc

µg/mc

mg/mc

µg/mc

ng/mc

ng/mc

ng/mc

µg/mc

Brăila

3,679

11,663

12,191

0,630434

0,282

21,652

17,434

0,811

0,196

0,748

0,008954

Călărași

4,126

11,885

12,339

0,073134

0,199

20,92

16,786

0,802

0,202

0,642

0,011102

Constanța

3,6

10,972

11,73

0,525564

0,111

19,921

15,987

0,767

0,186

0,867

0,007135

Galați

3,464

11,296

11,946

0,644599

0,289

21,557

17,47

0,815

0,193

0,705

0,008937

Ialomița

4,191

12,074

12,465

0,684725

0,241

21,589

17,253

0,802

0,199

0,694

0,010415

Tabel 18 Concentrații de fond regional ale aglomerărilor din zonele limitrofe județului Tulcea (valori obținute în urma
modelării de către SC Westagem SRL și furnizate de către ANPM)
SO2

NO2

NOx

CO

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

Concentrații de fond regional

Aglomerări
µg/mc

µg/mc

µg/mc

mg/mc

µg/mc

µg/mc

µg/mc

ng/mc

ng/mc

ng/mc

µg/mc

Brăila

3,041

9,406

11,35

0,306377

0,332

20,027

16,399

0,679

0,237

0,531

0,004948

Constanța

3,272

6,204

10,946

0,291048

0,158

18,473

14,872

0,678

0,175

0,521

0,004904

Galați

3,041

9,406

11,35

0,306377

0,332

20,027

16,399

0,679

0,237

0,531

0,004948

De asemenea, trebuie amintit faptul că județul Tulcea este județ aflat la granița cu
Ucraina. Analiza fondului regional transfrontier în acest caz nu poate fi realizată datorită lipsei
datelor.
De altfel considerăm necesară evidențierea a două aspecte importante referitoare, pe
de-o parte, la localizarea instalațiilor IPPC la nivel regional și, pe de altă parte, la aproximarea
aportului de particule în suspensie datorate prezenței drumurilor neasfaltate ale căror tip de
acoperire este cel de pe pământ.
Conform Institutului Național de Statistică, cele mai multe drumuri neasfaltate se
regăsesc pe teritoriul județului Constanța, urmat de județele Galați și Călărași, acestea fiind
considerate și cele la nivelul cărora cantitățile de particule în suspensie antrenate datorită
traficului desfășurat pe aceste drumuri, vor fi mai crescute.Totodată parcurgerea unor astfel de
drumuri presupune creșterea de emisii a autoturismelor per km mult mai mare față de cea în
cazul drumurilor modernizate, de aceea emisiile din trafic la nivel județean vor fi crescute. În
cazul județelor Constanța, Galați și Călărași se poate observa creșterea lungimii acestor tipuri
de drumuri (Figura 23).
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Evoluția lungimii drumurilor- tip acoperământ de
pământ la nivelul județelor limitrofe județului
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Figura 23 Evoluția lungimii drumurilor-tip acoperământ de pământ, la nivel regional (sursa: baza de date Tempo, INSSE)

Un alt aspect ce necesită a fi avut în vedere este cel referitor la localizarea instalațiilor
IPPC realizată în Figura 44. Distanța redusă dintre limita județului Tulcea și Instalațiile IPPC
prezente în județele limitrofe județului Tulcea se remarcă la nivelul județelor Galați și Brăila.
Astfel, ținând cont de valoarea calmului și de direcțiile predominante ale vântului pe
teritoriul județului Tulcea analizate și prezentate în capitolul 2.14. 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, aportul de ordin
transfrontier al emisiilor se poate concluziona astfel:
Direcția N-NV predominantă a vânturilor, va favoriza transportul emisiilor provenite
din județele Galați și Brăila (emisiile de particule în suspensie datorate prezenței drumurilor
nemodernizate, cât și a emisiilor din trafic, emisii datorate surselor naturale-incendii, emisii
provenite din instalațiile IPPC situate la distanțe reduse față de județul Tulcea, cu precădere
instalațiile de creștere a animalelor).
Având în vedere condițiile prezentate mai sus cât și evoluția concentrațiilor medii
anuale înregistrate la stațiile de monitorizare la nivel național în perioada 2012 – 2014 și
evoluția cantității de emisii pentru aceeași perioadă, unde se observă un trend ușor descendent
de la anul 2012 către 2014 (Raport privind starea mediului în România – anul 2016), estimăm
în anul 2013 următoarele contribuții la fondul regional:
Tabel 19 Nivelurile concentrațiilor de fond regional existente în județul Tulcea

Poluant

Perioada
de mediere

Nivel de fond
regional: total

NO2
NOx

1 an
1 an

10,616
11,493

Nivel de
fond regional:
transfrontalier
0,856
0,923
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Nivel de fond
regional:
național
9,760
10,570

Unitate
de măsură
µg/mc
µg/mc
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Poluant
SO2

CO

PM10
PM2.5
C6H6
Pb
As
Cd
Ni

Perioada
de mediere

Nivel de fond
regional: total

1 an
valoarea
maximă
zilnică a
mediilor
pe 8 ore
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

3,206
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Nivel de
Nivel de fond
Unitate
fond regional:
regional:
de măsură
transfrontalier
național
1,451
1,755
µg/mc

0,510048

0,051

0,459

mg/mc

19,671
15,822
0,101
0,006782
0,767
0,183
0,793

2,071
1,677
0,020
0,0011
0,077
0,037
0,264

17,600
14,145
0,081
0,0057
0,690
0,146
0,529

µg/mc
µg/mc
µg/mc
µg/mc
ng/mc
ng/mc
ng/mc
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Fondul regional natural poate fi descris prin intermediul identificării surselor naturale de
emisii. Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sursele naturale ce
contribuie la cantitatea totală de emisii atmosferice sunt reprezentate de emisiile 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 terenurile
sălbatice, furtuni, aerosoli marini, resuspensia sau transportul în atmosferă al particulelor
naturale care provin din regiuni uscate.
Totodată, Capitolul II al aceleiași legi identifică atribuțiile și responsabilitățile autorității
publice centrale pentru protecția mediului, astfel în cadrul art. 7, lit. f) precizându-se că
evaluarea contribuțiilor surselor naturale la depășirea valorilor-limită intră sub atribuția
acesteia. Astfel, întrucât Inventarele de emisii ale județului Tulcea nu cuprind informații cu
privire la sursele naturale de emisii și la contribuția acestora la valorile fondului regional
natural, acesta nu a putut fi estimat cantitativ, ci doar calitativ.
Anual, milioane de tone de poluanţi toxici sunt eliberate în aer, atât din surse naturale, dar
mai ales din cele antropogene. Există patru categorii de surse de emisie: staţionare (procesele
industriale, arderile industriale şi casnice), mobile (trafic auto), naturale (erupţii vulcanice,
incendii de pădure, descompunerea în sol a substanțelor organice) şi poluările accidentale
(deversări, incendii industriale).
Incendiile. În cazul incendiilor naturale, riscul producerii incendiilor de pădure depinde de
mulţi factori, dintre care cei mai importanţi ar fi: vremea, vegetaţia (de exemplu cantitatea şi
tipul de combustibilitate al vegetaţiei), topografia, managementul forestier şi alţi factori socioeconomici. Căldura, la temperaturi mari, provoacă arsura scoarţei arborilor la cei cu scoarţa
netedă şi subţire, dacă sunt puşi direct în lumină (fagul, frasinul, paltinul, bradul), inelarea
coletului la puieţi prin încălzirea excesivă a solului, uscarea solului, care conduce la uscarea
plantelor. Căldurile mari favorizează izbucnirea incendiilor. La nivelul județului Tulcea,
incendiile sunt o problemă reală în special în jumătatea estică a teritoriului ce se suprapune
Rezervației Biosferei Delta Dunării. Aici, incendiile de origine antropică sunt dese, afectând
suprafețe foarte mari, fiind accentuate atât de climatul ce caracterizează zona, cât și datorită
vegetației prezente.
Pe de-o parte, concentrațiile atmosferice ale diferiților indicatori sunt influențate de o
serie de căi naturale prin intermediul cărora diferiții compuși chimici ajung în atmosferă.
Printre acestea se numără transformarea unor compuși chimici la nivelul atmosferei sau
producerea acestora pe cale biologică (vezi capitolul 2.7.2 Detaliile factorilor responsabili de
o posibilă depășire - Formarea diferiților compuși chimici.
O altă sursă importantă în special de particule în suspensie (PM10 și PM2,5) este
datorată climatului ce se suprapune județului Tulcea: un climat continental excesiv, caracterizat
de cantități reduse ale precipitațiilor, veri călduroase și ierni reci cărora li se adaugă o umiditate
atmosferică ridicată. Cantitățile reduse ale precipitațiilor pe perioade crescute de timp, duc la
uscarea accentuate a solului și, deci, la antrenarea, odată cu vântul, a particulelor.
Cu privire la evaluarea contribuțiilor din surse naturale la nivelul de fond regional nu
există suficiente informații pentru realizarea unei astfel de analize analize.
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2.9. 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
Analizând principalele activități în funcție de codurile CAEN, se poate constata
existența unui număr semnificativ de agenți economici cu activități de creștere intensivă a
păsărilor de curte și a porcilor, aceștia având o pondere de 25% din totalul activităților
industriale, dar și faptul că activitățile de tratare a suprafețelor cu solvenți organici, de eliminare
sau reciclare a subproduselor de origine animală, depozitarea deșeurilor au o pondere de 13%.
Această evaluare a activităților industriale conduce la concluzia că și cantitatea de emisii
specifice acestor tipuri de activități are o tendință ascendentă. Ponderea activităților, împărțite
pe baza activității industriale surprinse de codul CAEN este prezentată în Figura 24.
Ponderea principalelor tipuri de activități industriale din jud.
Tulcea

Tratarea
suprafețelor
materialelor, a
obiectelor sau a
produselor utilizând
solvenți organici
13%

Arderea combustibililor
în instalații cu o putere
termică nominală totală
egală sau mai mare de
50MW
12%

Producerea de
metale neferoase
brute
12%

Creșterea intensivă
a păsărilor de
curte și a porcilor
25%

Producerea
compușilor
chimici anorganici
12%

Eliminarea sau reciclarea
subproduselor de origine
animală care nu sunt
destinate consumului uman
13%

Depozitele de deșeuri, capacitate
totală de peste 25.000 de tone
13%

Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de
50MW
Producerea de metale neferoase brute
Producerea compușilor chimici anorganici
Depozitele de deșeuri, capacitate totală de peste 25.000 de tone
Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor
Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici

Figura 24 Reprezentarea celor mai importante tipuri de activități la nivelul județului Tulcea(conform Inventarului Național
al Instalațiilor IPPC 2014, Anexa I la Legea nr.278 din 24 octombrie 2013)
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Conform datelor puse la dispoziție de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea,
cantitatea de emisii pentru fiecare indicator analizat pe categorii de surse (staționare, mobile și
de suprafață) precum şi concentraţia maximă din perioada de evaluare mediate anual, zilnic,
orar sunt prezentate în Tabel 20. Aceste date vor fi prezentate pe ani, conform Inventarelor de
emisii pentru județul Tulcea, în vederea prezentării tendințelor indicatorilor analizați, avânduse în vedere cele mai importante surse de emisii identificate la nivelul județului Tulcea.
Tabel 20 Cantitatea anuală totală de emisii pe tipuri de surse (valori pentru perioada de evaluare 2010-2014, APM Tulcea)

Indicator

Particule
în
suspensie –
PM2,5
(µg/m³)
Particule
în
suspensie –
PM10
(µg/m³)
Dioxid de
azot
(µg/m³)
Dioxid de
sulf (µg/m³)

Monoxid
de carbon
(mg/m³)

Benzen
(µg/m³)
Plumb
(µg/m³)
Arsen
(ng/m³)
Cadmiu
(ng/m³)
Nichel
(ng/m³)

Metoda de
evaluare
(date
RNMCA /
Modelare)

Concentrația
maximă din
perioada de
evaluare

RNMCA

1 an

Modelare

20,47

RNMCA

31,08

Modelare
Modelare
RNMCA

24,65
30,9
16,53

Modelare
Modelare
Modelare

41,19
181,07
30,79

Modelare

Perioada
de
mediere

14,86

RNMCA

2,53

Modelare

0,98

1 an

Perioada
de
evaluare

20102014

20102014

24 ore
1 an
1 oră
1 oră
24 ore

20102014
20102014

Valoarea
maximă
zilnică a
mediilor
glisante
pe 8 ore

20102014

RNMCA
Modelare

1,93
0,63

1 an

20102014

RNMCA
Modelare

0,03
0,01

1 an

20102014

RNMCA
Modelare

1,69
0,93

1 an

20102014

RNMCA

0,4

1 an

Modelare

0,23

20102014

RNMCA

1,51

Modelare

14,67

1 an
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20102014

Cantitatea totală de emisii (t/an)
surse staţionare
surse mobile

8,645726
212,138714

surse de suprafaţă

1945,232139

surse staţionare

11,689652

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare

271,299574
2389,833255
1345,143425

surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare
surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare
surse mobile

2724,074016
538,622068
742,314332
45,208863
70,36343
346,406676
3060,209886

surse de suprafaţă

14155,94736

surse staţionare
surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare
surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare
surse mobile
surse de suprafaţă
surse staţionare
surse mobile

NE
18,298923
215,675128
0,014278
0,129284
0,095971
0,001815
0
0,001451
0,003231
0,00107

surse de suprafaţă
surse staţionare
surse mobile

0,003085
0,017902
0,582997

surse de suprafaţă

0,041062
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Datele din Tabel 20 au fost expuse și grafic pentru a se putea observa mai ușor
contribuția procentuală a tipurilor de surse la cantitatea totală de emisii pentru fiecare indicator
analizat (Figura 25-Figura 34)

Particule în suspensie PM10
0.44%

10.15%

89.41%

Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 25 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de PM10

Particule în suspensie PM2.5
0.40%

9.79%

89.81%

Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 26 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de PM2.5
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Dioxid de azot (NO2)
11.69%
29.19%

59.12%

Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 27 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de NO2

Dioxid de sulf (SO2)
8.20%
5.27%

86.53%
Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 28 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de SO2
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Monoxid de carbon (CO)
2.0%
17.4%

80.60%

Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 29 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de CO

Benzen (C6H6)
0,02

7,80

92.18%
Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 30 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de C6H6
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Plumb (Pb)
6%

40%

54%

Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 31 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de Pb

6.40%

Nichel (Ni)
2.79%

90.82%
Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 32 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de Ni
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Arsen (As)

44%

56%

0.00%

Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 33 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de As

Cadmiu (Cd)

41.77%
43.74%

14.49%
Surse staționare

Surse mobile

Surse de suprafață

Figura 34 Contribuția procentuală a diferitelor tipuri de surse la cantitatea de Cd
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Din analiza cantităților privind principalele categorii de surse responsabile pentru
emisiile atmosferice de la nivelul judeţului Tulcea, se poate observa faptul că sursele de
suprafaţă sunt importante surse de emisii în principal pentru particulele în suspensie PM10 și
PM2.5, monoxid de carbon (CO) și benzen (C6H6), sursele mobile pentru dioxid de azot
(NO2), plumb (Pb) și nichel (Ni) iar sursele staționare pentru arsen (As), dioxid de sulf (SO2),
și cadmiu (Cd).
Pentru identificarea principalelor surse de emisii de la nivelul județului Tulcea, s-au
utilizat inventarele anuale de emisii în atmosferă realizate de Agenția pentru Protecția Mediului
Tulcea conform Ordinului nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și
raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă. Anul de referință luat în
calcul pe parcursul Planului de menținere a calității aerului în județul Tulcea este 2013. Astfel
în Tabel 21 sunt prezentate cantitățile totale de emisii pentru toți indicatorii vizați de planul de
menținere a calității aerului la nivelul anului 2013, conform Inventarelor de Emisii puse la
dispoziție de către APM Tulcea.
Conform Anexei III a Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor
și a motorinelor, conţinutul maxim de sulf în benzină şi motorină este de de 10 mg/kg începând
cu anul 2009, astfel emisiile de sulf la nivel național calculate cu programul COPERT IV sunt
extrem de mici, drept urmare distribuţia acestora la nivel de judeţe este insignifiantă şi a fost
ignorată în datele furnizate pentru realizarea planurilor de menţinere a calităţii aerului.
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Tabel 21 Cantități de emisii pe tipuri de indicatori și activități NFR la nivelul anului de referință 2013 în județul Tulcea (sursa: Inventarul de Emisii 2013, APM Tulcea. Inventarul de emisii din
trafic COPERT 2013).
Cod NFR
1.A.1.a
1.A.2.a

Inventar de Emisii 2013

1.A.2.b
1.A.2.e
1.A.2.f.i
1.A.2.f.ii
1.A.4.a.i
1,A,4,b,i

Activitate NFR
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
Echipamente și utilaje mobile în industria
prelucrătoare și în construcții
Comercial/Instituțional - Încălzire
comercială și instituțională
Rezidențial - Încălzire rezidențială,
prepararea hranei

1,A,4,c,ii

Vehicule nerutiere și alte utilaje mobile în
agricultură/silvicultură/pescuit

1,B,2,a.v

Distribuirea produselor petroliere

As

Cd

CO

Ni

*NO2

0,00037

0,00436

1330,3837

0,005062

726,5885

9,48E-09

5,27E-08

0,0026

1,05E-07

7,00E-03

0,0001

0,00058

28,7916

0,001152

1,28E-05

1,64E-05

10,6020

0,00046

0,00254

3,39E-07

NOx
UM: tone
764,8300

Pb

PM10

PM2.5

**Benzen

SO2

0,01336

27,6650

23,8965

0,1863

1,18227

0,0074

2,11E-08

0,0001

0,0001

7,90E-06

0,00005

76,5855

80,6164

0,00023

0,0921

0,0921

0,0864

0,54704

0,000833

1,7107

1,8007

0,00022

1,0356

1,0136

0,0297

0,65411

3,8732

0,00508

5,2393

5,5150

0,00102

71,6087

71,6087

0,0062

0,20588

0,00035

367,9658

0,00242

1069,0911

1125,3591

7,53E-07

3,4845

0,00179

0,00056

0,00054

39,2421

0,12446

64,7419

68,1494

0,00855

11,6153

9,2280

0,6524

63,71564

0,00135

0,0029

15556,3223

0,0058

151,8234

159,8141

0,10421

2097,0102

2097,0060

295,8996

25,36849

8,74E-07

0,9558

6,12E-06

2,9087

3,0618

0,1519

0,1519

0,0088
0,0536

2.A.6

Asfaltarea drumurilor

20,4216

1,0211

2.A.7.a

Extracția la suprafață (carieră) și din
subteran (mină) a mineralelor, altele
decât cărbuni

0,0870

0,0046

1,9238

1,7100

2.A.7.d
2.D.2
3.A.1
3.A.2
3.B.2

Alte produse minerale
Fabricarea produselor alimentare și a
băuturilor
Aplicarea vopselelor
Aplicarea vopselelor în industria de
construcții de
autovehicule
Curațarea chimică (uscată)

0,00135

0,00093

0,0035

0,01211

39,3750

0,0095

0,7626
0,0036
9,0373
0,0118

3.D.1

Tipărire

4.B.1.a

Vaci de lapte

0,2419

4.B.3

Ovine

5,2500

0,0024
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Cod NFR

Activitate NFR

Cd

CO

Ni

*NO2

NOx
UM: tone

Pb

PM10

PM2.5

**Benzen

4.B.8

Porcine

35,9100

5,7232

3,5031

4.B.9.a

Găini de ouă
Aplicarea de îngrășăminte chimice pe
bază de azot
Operații agricole efectuate la nivelul
fermelor, inclusiv depozitarea,
manevrarea și transportul produselor
agricole
Operații agricole efectuate în afara
fermelor. inclusiv depozitarea,
manevrarea și transportul produselor
agricole în vrac
Depozitarea deșeurilor solide pe teren
Colectarea, epurarea și stocarea apelor
uzate
Crematorii

0,6783

0,0798

0,3591

4.D.1

4.D.2.a

4.D.2.b
6.A
6.B
6.C.d
6.C.e
7.A.2

47,2492

0,8275

170,4325
0,0117
0,0002

0,00421

0,4993

0,4277

0,0001

0,0001

0,1322

0,0013

0,0128

0,01222

17338,1388

0,1483132

2098,6962

2209,1539

0,1397008

2531,3798

2212,9468

314,4498099

1.A.3.b.i

Transport rutier - Autoturisme

0,0001

957,4903

0,0003

96,1778

101,2398

0,0031

3,8245

2,8144

1,092

1.A.3.b.ii

Transport rutier - Autoutilitare
Transport rutier - Autovehicule grele
incluzând și autobuze
Transport rutier - Motociclete

0,00002

178,1357

0,0001

23,1354

24,3531

0,0007

1,5835

1,3617

0,158

0,0002

134,9535

0,0006

472,7985

497,6827

0,0086

18,1691

15,7677

0,336

0,000002
0,000322
0,01254

33,2011
1303,7806
18641,9194

4,8E-06
0,0010048
0,14932

0,7765
592,8882
2691,5858

0,8173
624,0929
2833,2468

0,0001
0,0125
0,1522

0,2301
23,8072
2555,18700

0,2122
20,1560
2233,10280

0,084
1,670
316,11981

1.A.3.b.iii
1.A.3.b.iv

TOTAL (t)
TOTAL general (t)

SO2

0,000002

Arderea la scară redusă a deșeurilor
Procesarea rocilor concasate și a
mineralelor sub formă de pulberi

TOTAL(t)

COPERT 2013

Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea
As

0.004203

* Emisiile de NO2 au fost estimate ca procent per tip de activitate din emisiile totale de NOx inventariate la nivelul județului Tulcea conform Inventarului de Emisii din anul 2013,
APM Tulcea)
** Emisiile de benzen au fost estimate ca procent per tip de activitate din emisiile totale de NMVOC inventariate la nivelul județul Tulcea conform Inventarului de Emisii din anul 2013,
APM Tulcea (sursa: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, https://www.epa.gov/sites/production/files/201603/documents/stationaryemissions_3_2016.pdf ). Conform Anexei 1 din DIRECTIVA 2009/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 de modificare a
Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificaţiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare
a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE se limitează conținutul
de benzen din benzină la sub 1%. Pe baza acestor considerente s-a estimat cantitatea de benzen de aprox. 1% din emisiile totale de NMVOC inventariate la nivelul județului Tulcea conform
Inventarului de emisii provenite din trafic pentru anul 2013, APM Tulcea).
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Tabel 22 Contribuția procentuală a activităților NFR la cantitatea totală de emisii pe tipuri de indicatori (Sursa:Inventarul de Emisii 2013, APM Tulcea, Inventarul emisiilor provenite din trafic
calculate cu programul COPERT pentru anul 2013)
As
Cod NFR
1.A.1.a
1.A.2.a
1.A.2.b

Inventar Emisii 2013

1.A.2.e
1.A.2.f.i
1.A.2.f.ii
1.A.4.a.i
1.A.4.b.i
1.A.4.c.ii

Cd

CO

Ni

NO2

NOx

Pb

PM10

PM2.5

Benzen

SO2

Activitate NFR
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
Echipamente și utilaje mobile în industria
prelucrătoare și în construcții
Comercial/Instituțional - Încălzire
comercială și instituțională
Rezidențial - Încălzire rezidențială,
prepararea hranei
Vehicule nerutiere și alte utilaje mobile în
agricultură/silvicultură/pescuit

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

8,8029

34,7698

7,13652

3,39008

26,9949

26,9948

8,77788

1,082700

1,070103

0,058933

1,28963

0,0002

0,0004

0,00001

0,00007

0,0002

0,0002

0,00001

0,000004

0,000004

0,000002

0,00005

2,3792

4,6253

0,15445

0,77151

2,8454

2,8454

0,15112

0,003604

0,004124

0,027331

0,59671

0,3045

0,1332

0,05687

0,55787

0,0636

0,0636

0,14455

0,040529

0,045390

0,009395

0,71351

10,9442

20,2558

0,02078

3,40213

0,1947

0,1947

0,67017

2,802484

3,206691

0,001961

0,22458

0,0081

2,7912

1,97386

1,62070

39,7197

39,7198

0,00050

1,102272

0,00195

13,3233

4,3063

0,21050

83,35229

2,4053

2,4053

5,61758

0,454577

0,413237

0,206377

69,50145

32,1188

23,1267

83,44807

3,88433

5,6407

5,6407

68,46877

82,068757

93,905484

93,603625

27,67212

0,0070

0,00513

0,00410

0,1081

0,1081

0,005945

0,006802

0,002784

1.B.2.a.v

Distribuirea produselor petroliere

2.A.6

Asfaltarea drumurilor

0,799221

0,045726

2.A.7.a

Extracția la suprafață (carieră) și din
subteran (mină) a mineralelor, altele decât
cărbuni

0,003405

0,000206

0,075290

0,076575

2.A.7.d

Alte produse minerale

2.D.2

Fabricarea produselor alimentare și a
băuturilor

0,016956

32,1188

7,4165

2,34399

7,95660

1,540983

0,003005

0,241238

3.A.1

Aplicarea vopselelor

0,001139

3.A.2

Aplicarea vopselelor în industria de
construcții de autovehicule

2,858821

3.B.2

Curațarea chimică (uscată)

0,003733

3.D.1

Tipărire

0,000759
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Cod NFR

Cd

CO

Ni

NO2

NOx

Pb

PM10

PM2.5

Benzen

SO2

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0,006923

0,086739

Activitate NFR

4.B.1.a

Vaci de lapte

0,009467

4.B.3

Ovine

0,205464

4.B.8

Porcine

1,405377

0,256289

1,108156

Găini de ouă

0,026546

0,003574

0,113596

4.B.9.a
4.D.1
4.D.2.a

4.D.2.b

COPERT 2013

Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea
As

Aplicarea de îngrășăminte chimice pe bază
de azot
Operații agricole efectuate la nivelul
fermelor, inclusiv depozitarea, manevrarea
și transportul produselor agricole
Operații agricole efectuate în afara
fermelor, inclusiv depozitarea, manevrarea
și transportul produselor agricole în vrac

0,017082

0,000001
1,849148

0,037056

6,670060

6.A

Depozitarea deșeurilor solide pe teren

0,003701

6.B

Colectarea, epurarea și stocarea apelor
uzate

0,000063

6.C.d

Crematorii

0,019541

0,019153

6.C.e

Arderea la scară redusă a deșeurilor

0,000004

0,000005

7.A.2

Procesarea rocilor concasate și a
mineralelor sub formă de pulberi

0,005174

0,000058

1.A.3.b.i

Transport rutier - Autoturisme

0,7975

5,13622

0,20091

3,5733

3,5733

2,03677

0,149676

0,126031

0,345439

1.A.3.b.ii

Transport rutier - Autoutilitare

0,1595

0,95557

0,06697

0,8595

0,8595

0,45992

0,061972

0,060978

0,049981

1.A.3.b.iii

Transport rutier - Autovehicule grele
incluzând și autobuze

1,5949

0,72392

0,40183

17,5658

17,5658

5,65043

0,711067

0,706089

0,106289

0,0159

0,17810

0,00321

0,0288

0,0288

0,06570

0,009005

0,009502

0,026573

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.A.3.b.iv

Transport rutier - Motociclete
TOTAL general (%)

100
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Potrivit analizei Inventarului de emisii aferent anului 2013, putem concluziona faptul
că principalele activități responsabile de cantități mari de emisii de particule în suspensie PM10
și PM2.5 sunt 1.A.4.b.i Rezidențial - Încălzire rezidențială, prepararea hranei (82,069% PM10
și 93,90% PM2.5), urmate de 4.D.2.b Operații agricole efectuate în afara fermelor, inclusiv
depozitarea, manevrarea și transportul produselor agricole în vrac pentru PM10 (6,67%) și
1.A.2.f.i Arderi în industrii de fabricare și construcții - Alte surse staționare pentru PM2.5
(3,21 %). În ceea ce privește emisiile de dioxid de sulf, cea mai mare cantitate de SO2 rezultă
din 1.A.4.a.i Comercial/Instituțional - Încălzire comercială și instituțională într-o proporție de
69,50145%. Emisiile de NOx provin în principal din 1.A.2.f.ii Echipamente și utilaje mobile
în industria prelucrătoare și în construcții într-o proporție de 39,7198% urmate de 1.A.1.a
Producerea de energie electrică și termică 26,9948 %. În ceea ce privește emisiile de CO,
principala sursă este reprezentată de încălzirea rezidențială responsabilă de 83,44807 % din
totalul de emisii, urmată de 1.A.1.a Producerea de energie electrică și termică într-o proporție
de 7,13652%.
Principala sursă de proveniență a metalelor grele (Pb, Cd, Ni, As) este reprezentată de
încălzirea rezidențială în proporție de 68,46877% pentru plumb, de comercial/instituțional încălzire comercială și instituțională în proporție de 83,35229 % pentru nichel, de producerea
de energie electrică și termică în proporție de 34,7698% pentru cadmiu și de alte produse
minerale în proporție de 32,1188% pentru arsen.
Emisii semnificative sunt atribuite instalațiilor aflate sub incidența Directivei
2010/75/UE privind emisiile industriale, transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile
industriale.
În urma activității de analiză matematică a dispersiei poluanților realizată pe baza
datelor privind cantitățile de emisii provenite din Inventarul de Emisii al județului Tulcea
aferent anului de referință 2013 și a Inventarului de emisii din trafic calculate cu programul
COPERT pentru anul 2013, au fost obținute valorile concentrațiilor de fond local prezentate în
Tabel 23.
Tabel 23 Tabel sintetic privind concentrațiile de fond local obținute prin modelarea matematică a dispersiei poluanților
analizați în cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Tulcea (sursă date intrate în modelare: Inventarul de
emisii al județui Tulcea, 2013, APM Tulcea, Invetarul de emisii din trafic aferent anului 2013)
Indicator
UM

SO2
µg/mc

NO2
µg/mc

NOx
µg/mc

Perioada de mediere

1 an

1 an

1 an

3,391

11,863

0,0016

0,0048

Nivelul de fond local
Total
Industrie, inclusiv
producţia de energie
termică şi electrică

CO
mg/mc
valoarea maximă
zilnică a
mediilor pe
8 ore

C6H6
µg/mc

PM10
µg/mc

PM2.5
µg/mc

As
ng/mc

Cd
ng/mc

Ni
ng/mc

Pb
µg /mc

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

12,93

0,985

0,963

21,788

17,834

0,774

0,189

1,118

0,00696

0,005

0,0018

0,0004

0,0049

0,0043

0,0046

0,0023

0,0088

0,0000356

0,3536

0,1026

0,01103

Agricultură
Surse rezidenţiale,
comerciale şi
instituționale
Transport
Fond regional

0,1831

0,1288

0,2669

0,4276

0,2757

1,9647

1,959

0,0025

0,0035

0,3148

0,000116

3,206

1,113
10,616

1,165
11,493

0,046
0,51

0,2322
0,101

0,0444
19,671

0,0376
15,822

0,767

0,00055
0,183

0,00173
0,793

0,0000267
0,00678
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Tabel 24 Hărțile reprezentative de identificare a dispersiei poluanților analizați în cadrul Planului de menținere a calității
aerului în județul Tulcea (reprezentare realizată în baza cantităților de emisii din cadrul Inventarului de emisii al județului
Tulcea aferent anului 2013 și a Inventarului de emisii provenite din trafic calculate cu programul COPERT pentru anul de
2013)
FOND LOCAL
Surse staționare
PM10 (anual)

PM10 (24 ore)
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PM2.5 (anual)

CO (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore)
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NOx (anual)

NO2 (anual)

71

Consiliul județean Tulcea

Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea

NO2 (1 oră)

SO2 (anual)
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SO2 (24 ore)

SO2 (1 oră)
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As (anual)

Cd (anual)
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Ni (anual)

Pb (anual)
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Benzen (anual)

Surse de suprafață
PM10 (anual)

76

Consiliul județean Tulcea
Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea
PM10 (24 ore)

PM2.5 (anual)
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