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În urma activității de analiză matematică a dispersiei poluanților realizată pe baza 

datelor privind cantitățile de emisii provenite din mediul urban aferente anului de referință 

2013, au fost obținute valorile concentrațiilor de fond urban prezentate în Tabel 27. 

Tabel 27 Tabel sintetic privind concentrațiile de fond urban total obținute prin modelarea matematică a dispersiei poluanților 

la nivelul județului Tulcea  (sursă date intrate în modelare: Inventarul de emisii al județului Tulcea, 2013, APM Tulcea,  

Inventarul de emisii din trafic 2013) 

 Indicator SO2 NO2 NOx CO C6H6 PM10 PM2.5 As Cd Ni Pb 

UM µg/mc µg/mc µg/mc mg/mc µg/mc µg/mc µg/mc ng/mc ng/mc ng/mc µg /mc 

Perioda de 

 mediere 

  
  

1 an 1 an 1 an 

Valoarea 

 maximă 

 zilnică a  

mediilor  

pe  

8 ore 

1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 

Nivelul de 

fond urban  
                      

Total 3,375 11,717 12,704 0,889 0,663 20,808 16,893 0,769 0,185 1,099 0,00691 

Industrie, 

inclusiv 

producţia de 

energie 

termică şi 

electrică 

0,00149 0,00142 0,00149 0,00026 0,00037 0,0048 0,00426 0,0000089 0,0000089 0,0000089 0,0000356 

Agricultură         0,198 0,0639 0,01019         

Surse 

rezidenţiale, 

comerciale  

şi 

instituționale 

0,1676 0,1205 0,1848 0,3392 0,1427 1,0296 1,0236 0,0018 0,002 0,3057 0,000071 

Transport   0,9795 1,025 0,0396 0,2206 0,0391 0,0331   0,00044 0,00066 0,0000238 

Fond 

regional  
3,206 10,616 11,493 0,51 0,101 19,671 15,822 0,767 0,183 0,793 0,00678 
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Tabel 28 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 provenite din mediul urban din cadrul 

Inventarului de emisii al județului Tulcea , 2013 și a Inventarului de emisii provenite din trafic aferent anului de referință 

2013, APM Tulcea) 

Urban 

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) 
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NO2 (1 oră) 

 
SO2 (anual) 
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SO2 (24 ore) 

 
SO2 (1 oră) 

 



 Consiliul județean Tulcea   Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea 

114 
 

Benzen (anual) 

 
As (anual) 
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Cd (anual) 

 
Ni (anual) 
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Pb (anual) 

 
Surse de suprafață  

PM10 (anual)  
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PM10 (24 ore) 

 
PM2.5 (anual) 
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Benzen (anual) 

 
PM10 (anual) 

 



 Consiliul județean Tulcea   Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea 

119 
 

PM10 (24 ore) 

 
PM 2.5 (anual) 
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CO (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) 

 
NOx (anual) 
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NO2 (anual) 

 
NO2 (1 oră) 
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SO2 (anual) 

 
SO2 (24 ore) 
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SO2 (1 oră) 

 
Benzen (anual) 
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As (anual) 

 
Cd (anual) 
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Ni (anual) 

 
Pb (anual) 
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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) 
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NO2 (1 oră) 

 
SO2 (anual) 
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SO2 (24 ore) 

 
SO2 (1 oră) 
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Benzen (anual) 

 
As (anual) 
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Cd (anual) 

 
Ni (anual) 
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Pb (anual) 
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2.11. Caracterizarea indicatorilor vizați în planul de menținere a calității 

aerului și informații corespunzătoare referitoare la efectele asupra sănătății 

populației sau, după caz, a vegetației 
 

 Informații privind caracterizarea indicatorilor și efectele asupra sănătății populației și 

a vegetației, după caz, sunt prezentate în Tabel 29. 

Tabel 29 Caracterizarea indicatorilor vizați de planul de menținere a calității aerului și prezentarea informațiilor referitoare 

la efectele pe care aceștia le au asupra sănătății populației și asupra vegetației (conform Rapoartelor anuale privind starea 

mediului, APM Tulcea) 

INDICATOR Caracterizare Efecte asupra sănătății umane 

Particule în 

suspensie (PM10, 

PM2.5) 

Particulele în suspensie reprezintă un amestec 

de particule fine şi picături de lichid ce pot 

avea ca origine surse naturale (erupţii 

vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip, 

etc.) şi surse antropice (activitatea industrială, 

sistemul de încălzire a populaţiei, traficul 

rutier, etc.).  

 

Dimensiunea particulelor este importantă ca 

urmare a influenței pe  care aceasta o poate 

avea asupra stării de sănătate a populației, 

particulele cu diametrul mai mic de 10 μm pot 

trece prin nas şi gât pătrunzând în alveolele 

pulmonare și provocând inflamaţii şi 

intoxicări. Cei mai vulnerabili față de 

concentrațiile crescute de pulberi în suspensie 

sunt copiii datorită țesutului pulmonar mult 

mai sensibil și aflat în curs de dezvoltare. 

Printre cele mai des întâlnite efecte ale poluării 

cu pulberi sunt înrăutățirea simptomelor de 

astm, tuse, dureri și dificultăți respiratorii. O 

expunere prelungită la concentrații scăzute de 

pulberi poate avea ca efect apariția cancerului 

sau chiar moartea prematură. 

 

Benzen (C6H6) 

Benzenul este un compus aromatic volatil, 

foarte ușor și solubil în apă. Acesta provine în 

proporție de 90% din traficul rutier, restul de 

10% provenind din evaporarea combustibilului 

la stocarea și distribuția acestuia. Importanța 

acestuia derivă din efectele pe care le are asupra 

sănătății umane, benzenul fiind o substanță 

cancerigenă încadrată în clasa A1 de toxicitate 

producând efecte asupra sistemului nervos 

central. 

 

Pătrunderea benzenului în organism se poate 

realiza atât la nivel tegumentar, cât și prin 

inhalare sau ingerare. Sănătatea umană este 

afectată prin concentrarea acestuia la nivelul 

țesutului adipos și a măduvei osoase, 

împiedicând astfel formarea globulelor 

sangvine. Contactul cu benzenul duce la apariția 

iritațiilor, în special ale ochilor, pielii sau căilor 

respiratorii. În cazul ingestiei, benzenul 

provoacă pneumonii chimice și corodează 

mucoasa digestivă. De asemenea, printre alte 

efecte majore ale benzenului se numără și 

afectarea sistemului nervos central, afectarea 

sistemului imunitar, leucemie și, respectiv, 

cancerul. 
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INDICATOR Caracterizare Efecte asupra sănătății umane 

Monoxid de 

carbon (CO) 

Monoxidul de carbon este un gaz extrem de 

toxic ce afectează capacitatea organismului de a 

reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind 

letal. Provine din surse antropice sau naturale, 

care implică arderi incomplete ale oricărui tip de 

materie combustibilă, atât în instalaţii 

energetice, industriale, cât şi în instalaţii 

rezidenţiale (sobe, centrale termice individuale) 

şi mai ales din arderi în aer liber (arderea 

miriştilor, deşeurilor, incendii etc).  

 

Ca efect asupra sănătăţii umane, monoxidul de 

carbon, în concentraţii mari este letal (la 

concentraţii de aproximativ 100 mg/m3) prin 

reducerea capacităţii de transport a oxigenului 

în sânge. La concentrații relativ scăzute 

afectează sistemul nervos central, slăbește 

pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și 

capacitatea fizică și determină migrene, lipsă de 

coordonare, amețeală, confuzie și reduce 

capacitatea de concentrare. Cele mai afectate 

persoane de expunerea la monoxid de carbon 

sunt copiii, vârstnicii, persoanele cu boli 

respiratorii, cardiovasculare, anemic și 

fumătorii. 
 

Dioxid de sulf 

(SO2) 

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, 

neinflamabil, cu miros puternic ce irită ochii și 

căile respiratorii. Prezenţa dioxidului de sulf 

este strâns legată de procesele tehnologice care 

prelucrează materii prime cu conţinut de sulf şi 

în cadrul cărora există cel puţin o etapă de 

transformare prin procese de ardere. 

În ceea ce privește sănătatea umană, expunerea 

la concentrații crescute de dioxid de sulf, chiar 

și pe perioade scurte de timp, poate cauza 

dificultăți respiratorii severe. Cele mai 

predispuse personae la astfel de concentrații 

sunt persoanele cu astm, vârstnicii și copiii sau 

persoanele cu boli respiratorii cronice. Pe de altă 

parte, expunerea la concentrații scăzute de 

dioxid de sulf pe perioade lungi de timp, poate 

cauza infecții ale tractului respirator.  

O altă consecință a concentrațiilor ridicate de 

dioxid de sulf în atmosferă este acidifierea 

precipitațiilor, proces ce prezintă efecte toxice 

asupra solului și vegetației. De asemenea, 

creșterea concentrației de dioxid de sulf 

accelerează coroziunea metalelor ca urmare a 

formării acizilor. 

 

Oxizi de azot 

(NOx, NO2) 

Oxizii de azot reprezintă un grup de gaze 

reactive ce conțin azot și oxigen în cantități 

variabile, majoritatea oxizilor de azot fiind fără 

culoare sau miros.  

 

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz 

reactiv, care se formează, în principal, n 

respiratorii, iar la concentrații reduse  modifică 

funcțiile pulmonare la grupele sensibile ale 

populației. Populația expusă la acest tip de 

indicator poate avea dificultăți respiratorii, 

disfuncții ale plămânilor. De asemenea, 

expunerea la acest indicator afectează și 

vegetația ducând la un surplus de nutrienți de N 

în ecosisteme, provocând eutrofizarea în 

sistemele trestre și acvatice. Oxizii de azot au o 

influență mare în formarea ozonului troposferic. 

Metale grele (As, 

Cd, Ni, Pb) 

Metalele grele sunt compuşi care nu pot fi 

degradaţi pe cale naturală, pe termen lung fiind 

periculoşi deoarece se pot bioacumula. Aceștia 

se găsesc în aerul ambiental sub formă de 

aerosoli, a căror dimensiune influențează 

remanența în atmosferă și implicit posibilitatea 

de a fi transportați la distanță. 

 

Metalele grele se acumulează în țesutul osos, 

afectează sistemul nervos și biosinteza 

hemoglobinei. Printre efectele majore ale 

expunerii la concentrații ridicate ale metalelor 

grele se numără dereglări ale sistemului nervos, 

ale funcțiilor. 
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INDICATOR Caracterizare Efecte asupra sănătății umane 

Nichel (Ni) 

Nichelul este un metal prezent în sol, apă, aer şi 

în biosferă. Emisiile de nichel în atmosferă pot 

proveni din surse naturale, cum ar fi resuspensia 

solului, vulcani şi vegetaţie. Principalele surse 

antropice de emisii de nichel în aerul ambiental 

sunt procesele de ardere pentru obţinerea 

energiei electrice sau termice, obţinerea 

nichelului, incinerarea deşeurilor şi nămolurilor 

de la staţiile de epurare, obţinerea oţelului, 

galvanizarea şi arderea cărbunelui.Există 

diferite căi de expunere la nichel: alimentele, 

inhalarea aerului, apa potabilă sau inhalarea 

fumului de tutun care conţine nichel, contactul 

pielii cu solul, apa sau suprafeţele placate cu 

nichel. 

 

Unii compuşi ai nichelului sunt cancerigeni, 

crescând riscul apariţiei cancerului pulmonar, 

de nas, laringe sau de prostată. Alte efecte 

asupra sănătăţii sunt reacţiile alergice ale pielii 

şi efectele asupra tractului respirator, sistemului 

imunitar sistemului endocrin. 

 

Cadmiu (Cd) 

Cadmiul este eliberat în atmosferă de surse 

naturale şi antropice. Vulcanii, resuspensia 

solului şi emisiile biogene sunt considerate 

principalele surse naturale de cadmiu în 

atmosferă. Sursele antropice de cadmiu includ 

producţia de metale neferoase, arderea 

combustibilului fosil, incinerarea deşeurilor, 

producţia de fier şi oţel, precum şi producţia de 

ciment. Alimentele sunt principala sursă de 

expunere la cadmiu a populaţiei, reprezentând 

mai mult de 90% din aportul total de la 

nefumători. În zonele puternic contaminate, 

resuspensia solului poate constitui o sursă 

substanţială a expunerii pentru populaţia locală.  

Poluarea aerului şi utilizarea îngrăşămintelor 

minerale şi organice contribuie la expunerea la 

cadmiu. Aceste surse pot contribui la 

acumularea unor niveluri relativ mari de cadmiu 

în solul fertil, crescând astfel riscul de expunere 

în viitor prin intermediul alimentelor.  

 

Rinichii şi oasele sunt organele critice afectate 

de expunerea la cadmiu. Principalele efecte 

includ o excreţie crescută a proteinelor cu masă 

moleculară mică în urină şi risc crescut de 

osteoporoză, precum şi cancer pulmonar prin 

inhalare. 

Cadmiul este toxic pentru viaţa acvatică, 

deoarece este direct absorbit de către 

organismele din apă. Acesta interacţionează cu 

componentele citoplasmatice, cum ar fi 

enzimele, producând efecte toxice în celule. 

Poate produce, de asemenea, cancer pulmonar 

la om şi la animalele expuse prin inhalare. 

Cadmiul este foarte persistent în mediu şi se 

bioacumulează. 
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INDICATOR Caracterizare Efecte asupra sănătății umane 

Plumb (Pb) 

Plumbul este eliberat în atmosferă de surse 

naturale şi surse antropice. Sursele naturale 

sunt: resuspensia solului de vânt, aerosolii 

marini, vulcanii, incendiile de pădure. Sursele 

antropice de plumb includ arderea de 

combustibili fosili pentru obţinerea energiei şi 

în motoarele vehiculelor, incinerarea deşeurilor, 

producţia de metale neferoase, fier, oţel şi de 

ciment. Contribuţia la emisiile de plumb 

provenite din benzină a fost eliminată după 

eliminarea aditivilor cu plumb din benzină. 

 

Plumbul este un metal toxic pentru organism, 

care se acumulează şi afectează rinichii, ficatul, 

creierul şi sistemul nervos. Expunerea la 

niveluri ridicate determină leziuni cerebrale 

grave, inclusiv retard mental, tulburări de 

comportament, probleme de memorie şi 

modificări ale dispoziţiei. Încetinirea dezvoltării 

sistemului nervos la copii este efectul cel mai 

critic, fiind cauzată de expunerea intrauterină, în 

timpul alăptării sau în copilăria timpurie. 

Plumbul se acumulează în schelet şi eliberarea 

acestuia din oase în timpul sarcinii şi alăptării 

expune fătul sau copilul alăptat, astfel că 

expunerea femeii înainte de sarcină este 

importantă. Expunerea prin inhalare poate fi 

semnificativă atunci când nivelul din aer este 

mare. Expunerile la concentraţii mari sunt 

cauzate în general de surse locale, şi sunt mai 

puţin rezultatul transportului la distanţe mari. 

Cu toate acestea, poluarea aerului poate 

contribui în mod semnificativ la conţinutul de 

plumb din culturi prin depunere directă. 

Plumbul se bioacumulează şi afectează negativ 

atât sistemele terestre cât şi cele acvatice. Ca şi 

în cazul populaţiei, efectele asupra vieţii 

animalelor includ probleme de reproducere şi 

modificări ale aspectului sau de comportament. 

 

Arsen (As) 
Arseniul este unul dintre cele mai toxice 

elemente. 

Expunerea la acest poluant poate duce la o serie 

de efecte nocive sănătății, cum ar fi iritarea 

stomacului și a intestinelor, scăderea generării 

de globule albe și roșii din sânge, iritații ale 

plămânilor. 

 

2.12. Identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la 

degradarea calității aerului, reprezentarea lor pe hartă, tipul și cantitatea totală 

de emisii 
  

 În vederea identificării principalelor surse de emisie care ar putea contribui la 

degradarea calității aerului la nivelul județului Tulcea, a fost consultat Inventarul de emisii din 

anul de referință 2013 conform căruia, pe decursul acestui an, exista un număr de  276 instalații 

cu profil economic. Cele mai multe instalații sunt aglomerate în și în vecinătatea municipiului 

Tulcea, cât și în proximitatea sau pe teritoiul celor mai importante localități din județ (Figura 

42). 
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Figura 42 Principalele surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calității aerului în județul Tulcea (sursa: 

Inventarul de emisii al județului Tulcea, 2013, APM Tulcea) 

 Cantitățile totale emise, pe tipuri de activități principale și indicatori analizați, sunt 

prezentate în Tabel 30. Se remarcă faptul că activitățile economice reprezentate de arderile în 

industrii energetice, în industrii de fabricare și construcții, cât și procesele industriale, 

reprezintă sursele principale responsabile de cantități însemnate de oxizi de azot (NOx) , dioxid 

de azot (NO2) și monoxid de carbon (CO). Cu toate acestea, cele mai mari cantități de CO 

emise la nivelul județului Tulcea se datorează arderile combustibililor fosili în surse comerciale 

și rezidențiale. Această activitate reprezintă, de asemenea, și principala sursă a cantităților de  

emisii de particule în suspensie (PM10 și PM2,5). Alte surse de particule în suspensie sunt 

reprezentate de sectorul agricol (Tabel 30). 

Tabel 30 Cantitatea totală de emisii provenite din cele mai importante activități economice desfășurate la nivelul județului 

Tulcea (sursa: Inventarul de emisii 2013, APM Tulcea) 

Sector Coduri NFR încadrate Poluanți principali 
Cantitate emisă 

(t) 

Industrie 

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

1.A.2.e, 1.A.2.f.i, 1.A.2.f.ii, 

2.A.6, 2.A.7.a, 2.A.7.d,  2.D.2 

As 0,0023 

Cd 0,0088 

Ni 0,0180138 

Pb 0,0269 

CO 1741,6184 

NOx 1978,1286 

NO2 1879,2221 

SO2 2,5911 

PM10 162,8405 
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Sector Coduri NFR încadrate Poluanți principali 
Cantitate emisă 

(t) 

PM2,5 99,7757 

Comercial Rezidențial 1.A.4.a, 1.A.4.b,  

As 0,0019 

Cd 0,0034 

Ni 0,1303 

Pb 0,1128 

CO 15595,67 

NOx 227,9635 

NO2 216,5653 

SO2 89,0841 

PM10 2108,625 

PM2,5 2106,234 

Agricultură 
4.B.1.a, 4.B.3, 4.B.8, 4.B.9.a, 

4.D.1, 4.D.2.a,  4.D.2.b, 4.F, 4.G 

PM10 259,7619 

PM2,5 6,785 

Transport 
1.A.3.b.i; 1.A.3.b.ii; 1.A.3.biii; 

1.A.3.iv 

PM10 23,807 

PM2,5 20,156 

 

 În urma  unei analize mai amănunțite a Inventarului de emisii aferent anului de referință 

2013, s-a concluzionat prin reprezentarea grafică a ponderii surselor de poluare în funcție de 

categoriile economice de încadrarea acestora. Se poate observa, în Figura 43, că cele mai 

numeroase instalații sunt cele de ardere în surse staționare de mică putere sau în surse mobile 

nerutiere și echipamente, urmate de arderile și procesele industriale, agricultură și gestionarea 

deșeurilor. 
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Figura 43 Ponderea surselor de poluare și categoria economică de încadrare a acestora, conform Inventarului de emisii al 

județului Tulcea 2013 (sursa: APM Tulcea) 

2.13. Informații privind contribuția datorată transportului și dispersiei 

poluanților emiși în atmosferă ale căror surse se găsesc în alte zone și 

aglomerări 
 

Principalele tipuri de surse ce contribuie la valorile concentrațiilor indicatorilor vizați 

de Planul de menținere a calității aerului sunt sursele punctiforme și sursele mobile. 

Sursele punctiforme sunt generate de activitățile industriale și au ca poluanți specifici: 

monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf, metalele grele (plumb, 

cadmiu, crom, mercur, nichel), compuși organici volatilli nemetanici și particule în suspensie. 

În județele limitrofe județului Tulcea (Brăila, Constanța, Galați), instalațiile care au fost 

înregistrate cu autorizație integrată de mediu la sfârșitul anului 2014 sunt în număr de 73, 

conform Inventarului național al instalațiilor IPPC16. Acestea reprezintă surse staționare de 

emisii industriale la nivel regional care pot influența calitatea aerului prin transportul 

poluanților pe distanțe lungi. În Figura 44 sunt localizați agenții economici de la nivelul 

județelor limitrofe.  

 

                                                 
16 Inventarului național al instalațiilor IPPC, ANPM (http://www.anpm.ro/) 

19%

56%

19%

6%

Ponderea surselor de poluare și categoria economică de încadrare 

a acestora

Arderi în industrii energetice; Arderi în industrii de fabricare și construcții;  Procese industriale

Arderi în surse staționare de mică putere sau în surse mobile nerutiere și echipamente 

(Comercial/Instituțional, Rezidențial)

Agricultură

Deșeuri - Depozitare, colectare și incinerare
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Figura 44 Localizarea instalațiilor importante privind impactul asupra calității aerului la nivelul județelor Tulcea, Galați, 

Brăila, Constanța (sursa: Inventarului național al instalațiilor IPPC, ANPM) 

 

Efectele acestora asupra calității aerului în județul  Tulcea sunt condiționate  de 

intensitatea emisiilor, cât și de înălțimea sursei. La mai puțin de 5 km de limita județului este 

semnalat un număr de 6 instalații IPPC ce pot fi considerate relevante în ceea ce privește 

contribuția lor la calitatea aerului din județul analizat (Figura 45). 
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Figura 45 Localizarea instalațiilor IPPC aflate la o distanță de mai puțin de 5 km față de limita județului Tulcea 

 

Astfel, se remarcă limita dintre județele Galați și Tulcea ca fiind marcate de o 

concentrare a 4 surse IPPC importante.  De asemenea, ținând cont și de direcția predominantă 

a vânturilor pe teritoriul județului Tulcea, aceasta fiind N, NV (vezi Figura 46),  se poate 

concluziona că un rol important în aportul și dispersia unor cantități importante de emisii provin 

și de pe teritoriul județelor limitrofe celui analizat, cu mențiunea că o cantitate mai mare  va 

coincide atât cu distanța dintre teritoiul vizat de acest Plan de menținere a calității aerului și de 

sursele de emisii localizate în județele limitrofe, cât și de direcția generală și de viteza vântului.



Consiliul județean Tulcea                      Plan de menținere a calității aerului în județul Tulcea 

143 

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.  

Trebuie menționat că în Regiunea Sud-Est se întâlnesc toate tipurile de transport 

menționate, 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. 

 

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 
 

 Analiza climatică realizată pentru județul Tulcea, s-a realizat în cadrul capitolului 2.3. 

Date climatice utile. Analiza climatică a județului Tulcea.  

 O completare adusă informațiilor deja existente în cadrul acestui plan de menținere a 

calității aerului este cea referitoare la viteza vântului, cât și asupra calmului atmosferic sau a 

condițiilor de ceață. 

 Pentru vizualizarea informațiilor climatice cu privire la direcția, viteza vânturilor, cât 

și cu privire la calmul atmosferic, a fost utilizat instrumental AerMet17 cu ajutorul căruia au 

fost utilizate și prelucrate două tipuri de date climatice:  

• date climatice de suprafață provenite de la stația Tulcea – Cataloi (aeroport) 

date integrate în baza de date ISD18 (Integrated Surface Database); 

• date climatice în profil vertical din cadrul bazei de date NOAA/ESRL 

Radiosonde19 aferente județului analizat. 

Rezultatele sunt prezentate asftel în Figura 46. Informațiile rezultate în urma modelării 
coincid cu cele prezentate în Tabel 2, respectiv direcțiile principale fiind N, NV, urmate de S, 

SE. Calmul atmosferic este de 4,6%. 

Tabel 31 Datele cantitative privind direcția și viteza vântului, cât și a calmului atmosferic în județul Tulcea 

Direcție (grade) 

Viteză (m/s) 

Total (%) zile/an  Procent zile/an 

<=  1.54 <=  3.09 <=  5.14 <=  8.23 <=  10.80 >  10.80 

0 0,456621005 1,563926941 3,687214612 1,609589041 0,296803653 0,079908676 7,694063927 

22,5 0,502283105 0,993150685 2,168949772 0,719178082 0,114155251 0,034246575 4,53196347 

45 0,433789954 0,970319635 1,255707763 0,627853881 0,091324201 0,057077626 3,436073059 

67,5 0,627853881 1,050228311 1,02739726 0,319634703 0 0 3,025114155 

90 0,502283105 1,232876712 1,232876712 0,331050228 0 0 3,299086758 

112,5 0,570776256 1,324200913 1,929223744 0,570776256 0,02283105 0 4,417808219 

135 0,673515982 1,723744292 4,372146119 1,529680365 0,159817352 0 8,45890411 

157,5 0,582191781 1,621004566 3,047945205 1,803652968 0,182648402 0 7,237442922 

180 0,547945205 1,575342466 1,929223744 1,49543379 0,319634703 0,011415525 5,878995434 

202,5 0,433789954 0,856164384 0,98173516 0,273972603 0,079908676 0 2,625570776 

                                                 
17 AERMET (sursă web: https://www3.epa.gov/scram001/metobsdata_procaccprogs.htm) 
18 Integrated Surface Database (ISD) (sursă web: https://www.ncdc.noaa.gov/isd); codul stației: 15335099999 
19 NOAA/ESRL Radiosonde Database (sursă web: https://ruc.noaa.gov/raobs/) 

https://www.ncdc.noaa.gov/isd
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Direcție (grade) 

Viteză (m/s) 

Total (%) zile/an  Procent zile/an 

<=  1.54 <=  3.09 <=  5.14 <=  8.23 <=  10.80 >  10.80 

225 0,445205479 1,015981735 0,98173516 0,547945205 0,079908676 0,034246575 3,105022831 

247,5 0,547945205 1,301369863 1,769406393 0,936073059 0,353881279 0,034246575 4,942922374 

270 0,46803653 0,901826484 1,038812785 0,730593607 0,125570776 0 3,264840183 

292,5 0,764840183 1,952054795 1,392694064 0,365296804 0,079908676 0 4,554794521 

315 0,787671233 2,5456621 3,915525114 2,716894977 0,799086758 0,228310502 10,99315068 

337,5 0,49086758 1,872146119 5,239726027 4,132420091 1,130136986 0,239726027 13,10502283 

Total (%) zile/an 8,835616438 22,5 35,97031963 18,71004566 3,835616438 0,719178082 90,57077626 

Calm       4,589041096 

Date lipsă       4,840182648 

Total       100% 

 

 

Figura 46 Roza vântului, incluzând direcția și frecvența vânturilor și calmul atmosferic la nivelul județului Tulcea, 2013 

(imagine obținută prin modelare – AERMET, EPA) 
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3. Scenarii și identificarea măsurilor de menținere a nivelului 

concentrațiilor de poluanți în atmosferă sau de reducere a emisiilor 

asociate diferitelor categorii de surse de emisii 

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. 

Ele pornesc de la dacă și se îndreaptă spre atunci. Ele pornesc de la o situație inițială 

(existentă sau posibilă) și sub acțiunea unor factori de influență controlabili se îndreaptă spre 

o situație finală. 

Scenariile de evoluție a calității aerului se pot realiza la nivel global, național, regional 

ori local ținând cont în special de funcționarea viitoare a instrumentelor administrative, sau 

funcție de modul de evoluție al factorilor de difuzare a dezvoltării și a problemelor de mediu. 

În cazul județului Tulcea au fost considerate două scenarii de evoluție a calității aerului 

(Tabel 32), pentru acestea  fiind listate o serie de măsuri. (Tabel 33) 

 
Tabel 32 Scenarii de evoluție a calității aerului în județul Tulcea 

Scenariul 1 Scenariul 2 

Reducerea emisiilor atmosferice generate din  surse 

mobile prin aplicarea unor măsuri în domeniul 

transportului. 

Aplicarea tuturor măsurilor identificate în planul de 

menținere a calității aerului în județul Tulcea. 

 

Tabel 33 Măsuri specifice fiecărui scenariu analizat în cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Tulcea 

Scenariu 
Denumire scenariu 

în plan 
Descrierea scenariului/Ipoteze Măsuri incluse  

De bază Scenariul 1 

Reducerea emisiilor atmosferice generate 

din surse mobile prin aplicarea unor 

măsuri în domeniul transportului 

M7, M8, M9, M10 

De proiecție Scenariul 2 

Aplicarea tuturor măsurilor identificate în 

planul de menținere a calității aerului în 

județul Tulcea. 

M1, M2, M3, M4, M5, 

M6, M7, M8, M9, 

M10 

 

În cazul scenariilor a fost considerat ca an de referință anul 2013, pentru care există un 

număr optim de înregistrări valide pentru toți indicatorii. Condițiile locale ce pot influența 

calitatea aerului (de exemplu, caracteristici geografice, surse de emisii) au fost prezentate în 

capitolele anterioare. 

Înainte de formularea propriu-zisă a scenariilor de menținere a calității aerului în județul 

Tulcea, vor fi prezentate câteva aspecte generale necesare definirii acestora. 


