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RE EAUA NATURA 2000  

Num r total: SCI şi SPA: 13 din care: SPA =8 si SCI = 5 
Tabelul nr. 2-8 Situri Natura 2000, jude ul Calarasi 
Nr. 
crt. 

Cod sit Denumire sit 
Suprafa a 

(ha) 
Unitate administrativ 

teritorial  
Modalitate de administrare 

(custode) 
Plan management Observatii 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Situri de Protec ie Special  Avifaunistic  (SPA)  

1 0012 Bra ul Borcea 
13097  
 

Borcea (6%), Dichiseni (5%), 
Jeg lia (4%),  
Modelu (<1%),  
Roseti (5%),   
Unirea (16%) 

UNESCO ProNatura  nu exist  plan de management - au fost identificate 34 de specii de p s ri de 
interes conservativ la nivel european 

2 0021 Cioc neşti – Dun re 904 Cioc ne ti (7%) Asociatia Echilibru Bucuresti 
nu are plan de management i nici 
regulament de func ionare 

- in perioada de migra ie situl g zduie te peste 
20.000 de exemplare de p s ri de balt . 

3 0038 Dun re – Olteni a 6022 
Chirnogi (27%), Olteni a 
(1%) 
 

Ostrovul Albina si Georgescu,  amplasate în 
dreptul localit ii Olteni a pe fluviul Dun rea 
se afl  în administra ia Direc iei Silvice 
C l ra i, Ocolul Silvic Mitreni. Dun rea 
apar ine pe acest sector de Direc ia Apele 
Romane Arge  Vedea 

nu are plan de management 

-  se afl  dou  sisteme de desecare, Dun rica şi 
Greaca. 
- arealul este tranzitat de numeroase specii 
avifaunistice: gâşte, gârli e, stârci, egrete, chire, 
chirighi e etc. 

4 0039 Dun re – Ostroave 16224 

Borcea (9%),    
Cuza Voda (<1%), C l ra i 
(5%), Dichiseni (9%), Jeg lia 
(6%), 
 Modelu (1%), 
 Roseti (6%),  
 Unirea (9%) 

Direc ia Silvic  C l ra i pentru Ostroavele de 
pe teritoriul jude ului C l ra i.  
Ostrovul Pescuitul lui Soare se afl  în 
administrarea Direc iei Silvice Constan a, 
O.S. B neasa (District I Ostrov, Canton nr. 
III). 

Pentru ariile protejate: Rezerva ia 
Natural  Ostrov oimul, Rezerva ia 
Natural  Ostrov Cioc nesti, Rezerva ia 
Natural  Ostrov Haralambie, planurile de 
management sunt definitivate i trimise 
spre aprobare la Academia Român .  
Celelalte Ostroave, respectiv Pisica, 
Tiul, Turcescu, Cianul i Fermacatul nu 
au plan de management i nici 
regulament de func ionare 

- ad poste te i asigur  condi ii de cuib rit, hran  
i vie uire pentru mai multe specii de p s ri 

migratoare i de pasaj, dintre care unele rare i 
protejate prin lege.  
- aria natural  se suprapune sit-ului Natura 2000 - 
Iezerul C l ra i,  
-  din iulie 2012 este protejat  ca zon  umed , 
prin Conven ia interna ional  de la Ramsar 

5 0051 Iezerul C l raşi 5001 
Cuza Voda (21%), C l ra i 
(15%), Gr di tea (2%) 
 

 UNESCO ProNatura 

s-a întocmit planul de management i 
regulamentul de func ionare; aprobate de 
Academia Român . 
 

- lac de origine natural  r mas dup  asanarea 
par ial  a vechiului i întinsului Iezer C l ra i. 
- a fost supus unor modific ri artificiale în scopul 
exploat rii sale ca ferm  piscicol  (îndiguire 
produs  în anii 1960). 
-  suprafa a luciului de ap  este de aprox. 550 
ha.  
- Iezerul este alimentat cu ap  din Dun re prin 
canale artificiale 
- pe malul lacului mare se afl  un brâu de stuf i 
papur  de peste 4 ha.  
- în jurul Iezerului se întind paji ti, unele relativ 
umede, precum i culturi agricole.  
-  g zduie te efective importante ale unor specii 
de p s ri protejate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83s%C4%83ri_migratoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83s%C4%83ri_migratoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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0 1 2 3 4 5 6 7 

6 0055 Lacul G l ui 813 
Alexandru Odobescu (1%),  
Gr di tea (4%), Independen a 
(<1%) 

Asociatia Echilibru Bucuresti 
nu are plan de management i nici 
regulament de func ionare 

- se situeaza între satul Rasa i Bogata ce 
apar in comunei Gr di tea,  
- suprafa a lacului este de aprox. 610 ha,  
- accesul se face din DJ31.  
- este amenajat ca iaz piscicol,  
- este lipsit de vegetatie palustr , 
-  sunt evidente eroziunile de mal. 
-  g zduie te efective importante ale unor specii 
de p s ri protejate 

7 0105 Valea Mostiştea 6578 

Doroban u (3%), Fr sinet 
(19%), Gurb ne ti (6%), 
Mân stirea (12%), Sohatu 
(<1%),  
S rule ti (5%),  
Ulmu (20%),   
Valea Argovei (11%) 
 

Asociatia Echilibru Bucuresti nu exist  plan de management 

- Microregiunea Valea Mosti tei este situat  în 
nord-vestul jude ului 
- are ca element de definire cursul râului cu 
acela i nume, precum i particularit ile zonei 
rurale situate în Câmpia Mosti tei i B r ganul de 
Sud.  
- Flora i fauna sunt caracteristice zonelor de 
step  i silvostep  cu o abunden  de specii. 

8 0136 Olteni a-Ulmeni 12351 

Chisele  (31%), Doroban u 
(3%), Mân stirea (26%), 
Olteni a (41%), 
Span ov (28%),  
Ulmeni (<1%) 

nu exist  structur  de administrare nu exist  plan de management 

- cuprinde atât suprafa a reprezentat  de cursul 
Dun rii cât i ostroavele din aceast  zon . 
- este inclus i fondul forestier cuprins în zona 
de dig- mal pe lungimea de 24 km. 
- terenurile arabile din aceast  incint  au fost 
folosite ca orez rii. 
- întreaga zon  este str b tut  de re eaua de 
canale folosite în drenarea i inundarea 
terenurilor. 
-  canalele p streaz  în general apa pe întreaga 
perioad  a anului, reprezentând un habitat 
favorabil de hr nire pentru popula iile de p s ri 
acvatice atât în perioadele de migra ie cât i în 
sezonul estival.  

Situri de Importan  Comunitar  (SCI)  

9 0022 Canaralele – Dun rii;  25943 

Borcea (9%),  
C l raşi (5%), 
Dichiseni (8%), 
Jeg lia (6%), 
Modelu (1%),  
Rose i (6%), 
Unirea(9%) 

RNP-ROMSILVA Direc ia Silvic  Constan a  nu exist  plan de management 

-  habitate de stânc rie (calcare) i cele cu 
vegeta ie de margini de ape.  
- apele fluviului Dun rea constituie un factor 
determinant în prezen a unei avifaune bogate i 
diverse asociate tipurilor de habitate. 
- prezint  o mare diversitate de habitate 
protejate, de la cele higrofile pân   la cele 
xerofile, incluzând paji ti, tufi uri, p duri, etc. 

10 0088  Gura Vedei-aica-
Slobozia.  

9514 Chirnogi (2%) 

- pân  în prezent nu exist  un organism 
legal constituit, responsabil pentru 
managementul sitului.  
- Habitatul de ap  dulce continental  
(râul Vedea) i zona dig-mal sunt 
administrate de c tre A.N. Apele Române-
SGA Teleorman. 

nu exist  plan de management i pân  la 
desemnarea acestui sit se vor impune 
m suri de conservare de c tre autoritatea 
public  local  pentru protec ia mediului. 

- este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, f când 
parte din Lunca inferioar  a Dun rii, subunitatea Lunca-
Pas rea, cuprinzând i zona dig-mal. 

- Unitatea geomorfologic   reprezentativ  este cea de lunc . 
- Situl a fost desemnat datorit  prezen ei în cadrul 
acestuia atât a habitatelor cât i a unor specii de interes. 
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11 0131 
Olteni a – Mostiştea – 
Chiciu;  

11540 

Alexandru Odobescu (1%),  
Chiselet (13%), 
Cioc neşti (11%),  
Cuza Voda (2%),  
C l raşi (<1%),  
Doroban u (12%),  
Fr sinet (9%),  
Gr diştea (7%),  
Independen a (<1%),  
Mân stirea (18%),  
Olteni a (7%), 
 Span ov (8%), 
 Ulmu (13%),  
Valea Argovei (9%) 
 

Asociatia Echilibru Bucuresti  nu are plan de management 

- Subsectorul Olteni a -C l ra i face parte din 
gruparea teraselor i luncii v ii Dun rii dintre gura 
Arge ului i Br ilei, se caracterizeaza prin 
dezvoltarea aproximativ egal  a teraselor i luncii.  
- o denivelare de 10-12 m, tesit  dar continu , 

prelungit  aproape rectiliniu pân  la est de 
C l ra i, pune în eviden  limita dintre complexul 
morfologic al v ii Dun rii i câmpia de la nord.  
- cuprinde suprafe e ocupate de culturi agricole, 

p duri, perdele de protec ie a malurilor, lacuri, 
terenuri degradate i paji ti. 
- comparativ cu fauna mamiferelor, p s rile sunt 

cele mai numeroase, aici au condi ii de hran , de 
odihn , reproducere i chiar de cuib rit unele din 
specii. 

12 0319 Mlaştina de la Feteşti;  2020 Borcea (3%) nu exist  structur  de administrare nu exist  plan de management 

- zona umed  (mla tin ) în jude ul C l ra i cu 
habitate caracteristice speciei Lutra lutra, de 
asemenea, tot aici sunt prezente 3 specii de 
amfibieni de interes conservativ dar i alte 12 
specii importante de reptile i amfibieni 

13 0343 
P durile din 
Silvostepa Mostiştei;  2120 

Chiselet (12%),  
Curcani (<1%),  
Fr sinet (<1%),  
Fundeni (2%), 
Fundulea (<1%),  
Gurb neşti (<1%),  
Mitreni (<1%),  
Mân stirea (<1%),  
Nana (4%),  
Pl t reşti (<1%),  
Sohatu (7%),  
Ulmeni (<1%), 

nu exist  structur  de administrare 

p durile proprietate public  de stat din sit 
sunt administrate de RNP Romsilva prin 
ocoalele silvice Mitreni i Lehliu ale 
Directiei Silvice C l ra i 

- este localizat în regiunea biogeografic  
stepic , în inutul Câmpiei Române, sub inutul 
Câmpiei B r ganului, la o altitudine cuprins  între 
40 i 70 m.  
- Forma de relief este câmpia medie, iar 
configura ia terenului este plan .  
- Popula ia de arborete este divers : stejar 
brum riu, cer, gârni , ar ar, p ducel etc.  

Sursa : APM C l ra i- Raport privind starea mediului, anul 2014 
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Figura nr. 2-10 Harta Natura 2000 SCI – SPA, Judetul Calarasi 

Sursa: Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi 
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2.2.2. Caracteristici administrative i socio-economice 

Jude ul C l raşi face parte din Regiunea Sud - Muntenia, situat  în partea de SE a 
României, împreun  cu jude ele Argeş, Giurgiu, Dâmbovi a, Ialomi a, Prahova i Teleorman. 
Aceasta are o suprafa  de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafa a României, ocupând locul 
al 3-lea ca m rime din cele 8 regiuni de dezvoltare. 

 
Figura nr. 2-11 Regiunile componente ale României 

Tabelul nr. 2-9 Organizarea administrativ teritorial  a Regiunii Sud - Muntenia 

 Suprafa a 
total  (km2) 

Ponderea în 
regiune (%) 

Num r 
municipii 

Num r 
ora e 

Num r 
comune 

Num r 
sate 

Regiunea Sud 
Muntenia 34.453  16 32 519 2.019 

Arge  6.826 19,8 3 4 95 576 
C l ra i 5.088 14,8 2 3 50 160 
Dâmbovi a 4.054 11,8 2 5 82 353 
Giurgiu 3.526 10,2 1 2 51 167 
Ialomi a 4.453 12,9 3 4 59 127 
Prahova 4.716 13,7 2 12 90 405 
Teleorman 5.790 16,8 3 2 92 231 

  Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i  

Conform Direc iei Regionale de Statistic  C l ra i, din alc tuirea administrativ  a jude ului 
fac parte 5 ora e dintre care dou  municipii, 50 comune cu 160 sate componente.  

Tabelul nr. 2-10 Organizarea administrativ  a teritoriului  jude ului C l raşi 
 Anii  Suprafa a 

total  (km2) 
Num r oraşe 
şi municipii 

din care: 
municipii  

Num r 
comune 

Num r 
sate 

2009 

5.088 

5 2 50 160 
2010 5 2 50 160 
2011 5 2 50 160 
2012 5 2 50 160 
2013 5 2 50 160 
2014 5 2 50 160 
2015 5 2 50 160 

Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i 
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 Unit i Administrativ-Teritoriale 

Jude ul C l ra i prezinta urm toarea structur  teritorial : 
- 2 municipii, i anume: 

 C l ra i, re edin  de jude , fiind cel mai mare ora  al jude ului i unul 
din cele mai importante municipii din regiunea de dezvoltare Sud. 
 Olteni a situat în partea de SV a jude ului C l ra i, pe malul stâng al 
fluviului Dun rea i la confluen a acestuia cu râul Arge . 

- 3 ora e:  
 Bude ti, a ezat în SV-ul jude ului, la confluen a râurilor Arge  i 
Dâmbovi a; 
 Fundulea, aşezat în partea de SE a rii şi în partea nordic  a jude ului 
C l raşi. 
 Lehliu Gar , situat în partea de NV a jude ului i în partea de vest a 
Câmpiei B r ganului, la km 66 al Autostr zii Soarelui. 

- 50 comune cu popula ie variabil , între 1500 i 7000 locuitori. 
- 160 sate componente ale comunelor. 

 Centrele urbane ale jude ului C l ra i (detalii în Studiul de calitate a aerului în judetul 
Calarasi, Capitolul 5 Prezentare Generala) 

Municipiul C l ra i  
Este amplasat în partea de SE a rii, respectiv în partea de sud a jude ului cu acelaşi nume, 

pe malul stâng al bra ului Borcea, la interac iunea cu lunca Dun rii, pe terasa C l raşi (teras  
inferioar  a Dun rii). Este plasat la 44º12’ latitudine nordic  şi 27º21’ longitudine estic , în zona 
transfrontalier  cu Bulgaria. 

 
Figura nr. 2-12 Pozi ia Municipiului C l ra i în cadrul jude ului C l ra i 

Este situat la contactul dintre Câmpia B r ganului şi Lunca Dun rii. Relieful a suferit de-a 
lungul timpului modific ri importante datorit  ac iunilor antropice, cum ar fi realizarea canalului 
navigabil, realizarea canalelor de iriga ii, amenajarea lacului de agrement de la gura de v rsare a 
Jirl ului, îndiguirile şi desec rile. 

Poten ialul hidrografic este format din ape de suprafa  cu debite considerabile şi ape 
subterane cu un caracter puternic, ascensional, putând furniza, de asemenea, debite importante. 

Suprafa  administrativ  a municipiului C l ra i este de 11.433 ha, reprezentând  2,6% din 
totalul suprafe ei jude ului. Este cel mai întins ora  din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.  

Din suprafa a total : 
 3.261,8 ha reprezint  teren intravilan; 
 8.171,2 ha  reprezint  teren extravilan.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud
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Municipiul C l ra i se afl  pe Coridorul al VII-lea de transport PAN-EUROPEAN i la 
doar 26 de kilometri de al IV-lea Coridor de transport PAN-EUROPEAN, fiind una din pu inele 
localit i din România care beneficiaz  de dou  coridoare de transport de importan  european .  

Principalele c i rutiere de acces din localitate sunt: 
 DN 3 din direc ia Bucureşti-Lehliu; 
 DN 3B din direc ia Feteşti; 
 DN 21 din direc ia Slobozia; 
 DN 31 din direc ia Olteni a. 

Reţeaua stradal  a municipiului C l ra i este dispus  sub form  rectangular  
(dreptunghiular ) cu dou  axe.  

 Axa Vest - Est, pe care se afl  DN3, care leag  municipiul Bucure ti de C l ra i i de 
municipiul Constan a; 

 Axa Nord - Sud, împ r it  în dou  tronsoane:  
- DN 21, str bate municipiul Slobozia pân  ajunge la C l ra i;   
- DN3 – la sud de C l ra i, pân  la Chiciu, apoi ajunge în municipiul 

Constan a dup  care trece prin Ostrov. 
Lungimea total  a str zilor or ene ti este de 150 km, reprezentând 44 % din lungimea 

str zilor din jude ul C l ra i, din care sunt moderniza i 123 km, ceea ce reprezint  82% din total. 
Transportul feroviar este relativ bine integrat în structura municipiului. Sta ia CFR C l ra i 

Sud asigur  curse feroviare regulate care fac leg tura între ora  i restul jude ului i al regiunii Sud 
Muntenia, precum i leg tura cu capitala rii- Bucure ti. 

Transportul fluvial - Municipiul C l ra i are acces la Dun re printr-un port fluvial care are 
în componen  dane, spa ii de depozitare i spa ii de andocare pentru nave.  

Naviga ia pe bra ul Borcea se realizeaz  numai în anumite sectoare, datorit  existen ei unor 
zone colmatate.  

Importan a economic  a portului, precum i înfiin area unei linii de transport fluvial de 
c l tori în zona de grani  România (C l ra i)-Bulgaria (Silistra) va cre te perspectiva de 
dezvoltare a circula iei fluviale c tre estul Europei centrale i Peninsula Balcanic .  

În partea de sud municipiul este str b tut de un canal industrial peste care trece un pod 
modern care leag  ora ul de punctul de trecere a Dun rii Chiciu – Ostrov. 

Trecerea în zona Chiciu - Ostrov se face cu bacul i cu feribotul. 

 
Figura nr. 2-13 Re eaua de c i navigabile interioare i porturi 

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional-Re ele de Transport 
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Popula ia municipiului cu domiciliul stabil dup  ultimul recens mânt, la 01.07.2012 era de 
72.322 locuitori, reprezentând circa 61% din popula ia cu domiciliul în mediul urban.  

Economia municipiului este reprezentat  în mare parte de industrie i de agricultur , urmat  
de  servicii i comer . 

Industriile principale sunt industria metalurgic , fabricarea sticlei, industria alimentar  i a 
b uturilor, industria prelucr rii produselor din minerale nemetalice, fabricarea substan elor i 
produselor chimice i fabricarea articolelor de îmbr c minte, construc ii metalice. 

Alte activit i industriale sunt produc ia i furnizarea de energie electric  i termic , gaze, 
ap  i aer condi ionat, distribu ia agentului termic, salubritate i gestionarea de eurilor, industria 
extractiv , comer ul cu ridicata şi cu am nuntul, repararea autovehiculelor. 

Alte sectoare economice cu pondere important  în economia municipiului sunt agricultura, 
silvicultura i pescuitul, construc iile, transportul i depozitarea, activit ile profesionale, tiin ifice 
i tehnice.  

Municipiul Olteni a 
Este amplasat în Lunca Dun rii, în dreptul km 430, în aval de confluena Dun rii cu râul 

Argeş  (2,5 km) pe malul stâng, la 44o08’ latitudine nordic   i 26 o63’ longitudine estic .  
 

 
Figura nr. 2-14 Pozi ia Municipiului Olteni a în cadrul jude ului C l ra i 

Suprafa a total  a municipiului este de 10.348 ha din care: intravilan: 1.182 ha; extravilan: 
9.166 ha.  

Intravilanul localit ii cuprinde urm toarele zone func ionale distincte: 
 zona central  cu subzona centru vechi şi subzona centru nou precum şi func iuni 

complexe de interes public; 
 zonele de locuin e şi func iuni complementare cu subzona locuin e în blocuri şi 

subzona locuin e individuale; 

 zona de parcuri, recreere, sport şi agrement; 
 zona de unit i industriale şi depozite; 
 zona de unit i agricole şi zootehnice; 
 zona de gospodarie comunal  şi cimitire; 
 zona c i de comunica ii şi construc iile aferente cu subzonele c ilor ferate şi rutiere; 
 alte zone (ape, terenuri neconstruibile). 

Popula ia stabil  dup  recens mântul din anul 2011 a fost de 26.612 locuitori. Densitatea 
populaiei în teritoriul administrativ al municipiului Oltenia este de 260,17 loc/km2 (calculat  pe 
baza suprafeei de 10..348 ha) densitate superioar  mediei pe ar . 

Circula ia rutier  reprezint  o tram  stradal  ordonat , rectangular , determinând o form  
alungit  a localit ii pe direcia nord-sud şi dezvoltat  între râul Argeş şi traseul c ii ferate spre 
Bucureşti. 
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Conform datelor I.N.S., lungimea total  a str zilor or şeneşti este de 57 km, din care 
modernizate şi asfaltate 40 km. 

Reeaua de str zi principale este atipic  pentru acest oraş. Dac  în periurban principalele c i 
de acces în oraş au o dispunere radial , în oraş re eaua major  în marea ei parte (aprox. 70%) are o 
dispunere linear  asem natoare cu oraşele de deal şi de munte orientat  sud-nord. 

La nivel periurban principalele surse generatoare de trafic sunt interseciile celor trei 
drumuri naionale DN4, DN41 şi DN31. Aceste intersecii, DN4 cu DN31 şi DN4 cu DN41 sunt 
situate în urbanul municipiului şi reprezint  noduri rutiere importante ce aduc un trafic de tranzit 
important ca valori pe reeaua principal  de c i de comunica ii.  

C ile rutiere majore: 
 DN 4, spre Bucureşti, cu dou  benzi de circula ie modernizate; 
 DN 31, spre C l raşi, cu dou  benzi de circula ie modernizate ; 
 DN 41 spre Giurgiu, cu dou  benzi de circula ie modernizate inclusiv pod peste 
râul Argeş. 

Reţeaua de transport în comun în Oltenia satisface într-o oarecare m sur  nevoia de 
mobilitate a localnicilor în interiorul municipiului (inând cont de dimensiunile reduse ale oraşului) 
dar şi cu localit ile învecinate. Transportul se efectueaz  în regim de maxi-taxi cu autovehicule de 
mic  capacitate (microbuze) iar operatorii sunt privai. 

Circulaţia feroviar  reprezint  leg tura direct  a municipiului cu re eaua naional , prin 
intermediul sta iei Bucureşti.  

Linia ferat  simpl , situat  la limita de est a municipiului asigur  leg tura dintre Bucureşti i 
Olteni a prin staie terminus (sta ia Olteni a Ora ). Sta ia de c l tori înpreun  cu sta ia tehnic  
ocup  o pozi ie uşor accesibil  c l torilor. 

Circula ia fluvial  
Portul Olteniţa este situat la km  430 - Rada Portuar  km 428 - 431- malul stâng al Dun rii. 
Se opereaz  m rfuri reprezentate de cereale, produse balastier , produse de carier .  
Portul este de tip fluvial, permiând acostarea barjelor de pân la max 2.000 t, accesul pe 

ap  fiind asigurat direct din enalul navigabil al Dun rii. 
Zona portului comercial Olteni a, cea mai reprezentativ zon  pentru dezvoltarea turismului 

local este amplasat  pe malul Dun rii, la circa 1,5 km de oraş, unde se afl  amplasate cele dou  
pontoane plutitoare de ancorare a navelor de pasageri. Se întinde pe o distan  de circa 500 m şi are 
o l ime de circa 60 m. 

Principal  arter  de naviga ie european , Dun rea (TEN-T 18), asigur  şi faciliteaz  prin 
intermediul porturilor fluviale Olteni a şi C l raşi schimburile comerciale cu rile europene 
riverane. 

Activitatea industrial  a oraşului se desf şoar  în societ i comerciale, majoritatea cu 
capital privat, în domenii precum construc ia de yahturi, confec ii metalice, confec ii textile, 
industrializarea legumelor şi fructelor, producerea de nutre uri concentrate, prelucrarea lemnului, 
creşterea animalelor, alimenta ia public , comer , construc ii, transport, agricultur  ş.a. 

Zonele de activit i principale sunt reprezentate de c tre unit ile industriale din zona de sud 
şi de est a municipiului (zona portului şi zonele de depozitare din est). 

Terenul agricol de ine o pondere important , în totalul suprafe ei municipiului Olteni a. 
Evolu ia în dinamic  a teritoriului arabil arat  o creştere constant  a valorii acestui indicator. 



PLAN  DE MEN INERE A CALIT II AERULUI ÎN JUDE UL C L RA I 
 

31 
 

Suprafe ele cultivate sunt în principal cu cereale (porumb, grâu, secar , orz, etc), dar i 
sfecla de zah r a c rei produc ie este în cre tere. Suprafe e cultivate cu legume i cartofi sunt în 
general, mici. 

Ora ul Bude ti 
Este situat în SE rii, în jude ul C l ra i, la confluen a Arge ului cu Dâmbovi a, la 44º12’ 

latitudine nordic  şi 27º21’ longitudine estic .  
Localit i componente: ora  Bude ti; sat Aprozi; sat Buciumeni; sat Gruiu. 

 
Figura nr. 2-15 Pozi ia ora ului Bude ti în cadrul jude ului C l ra i 

Suprafata total  este de 7783 ha din care: intravilan: 381 ha; extravilan: 7402 ha. 
Popula ia stabil  dup  recens mântul din anul 2011 a fost de 7.200 locuitori.  
Este traversat de drumul na ional DN4, care leag  Olteni a de Bucure ti. La Bude ti, din 

acest drum se ramific  drumul jude ean DJ301, care duce spre nord la Vasila i, G lbina i, 
Pl t re ti, Fundeni i mai departe în jude ul Ilfov la Cernica i Pantelimon. Din DJ301, la Bude ti 
se mai ramific  i drumul jude ean DJ401C, care duce spre nord la Sohatu i Pl t re ti. 

Prin ora  trece i calea ferat  Bucure ti-Olteni a, fiind deservit de sta ia Bude ti. 
Economia const  în principal din comer  cu ad ugata, precum i ateliere me te ug re ti în 

care se fabric  mobil , tapi erie, tâmpl rie, croitorie, împletituri din nuiele. 
 Agricultura  este reprezentat  de activit i în apicultur , pomicultur , cre terea animalelor, 

mor rit, însilozare.  
Ora ul Fundulea 
Localitatea este amplasat  în partea de sud-est a rii i în partea de nord a jude ului C l ra i 

la aproximativ 44o 30’ latitudine nordic  i 24o 20’ longitudine estic . Este situat  la o distan  de 
33 km fa  de Bucure ti, i este strab tut  de linia principal  de cale ferat  Bucure ti-Constan a.  

Localit i componente: ora  Fundulea; sat Alexandru I. Cuza; sat Gostilele. 

 
Figura nr. 2-16 Pozi ia ora ului Fundulea în cadrul jude ului C l ra i 

Suprafa a total  a ora ului este de 8.611 ha din care: intravilan: 258 ha; extravilan: 8.353 ha.  
Economia este reprezentat  în mic  m sur  de industria chimic , prelucr toare (produse  

alimentare, construc ii metalice), comer , transport, agricultur  (cultivarea cerealelor, plantelor 
leguminoase) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olteni%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vasila%C8%9Bi,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83lbina%C8%99i,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pl%C4%83t%C4%83re%C8%99ti,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fundeni,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cernica,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pantelimon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sohatu,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Bucure%C8%99ti-Olteni%C8%9Ba
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Ora ul Lehliu Gar  
Este situat în partea de nord a jude ului, pozi ionat la 44o43’39 de grade latitudine nordic  

şi 26o87’25 de grade longitudine estic .  
Localit i componente: ora  Lehliu Gar ; sat R zvani; sat Buzoieni. 

 

Figura nr. 2-17 Pozi ia ora ului Lehliu - Gar  în cadrul jude ului C l ra i 
Popula ia stabil  a ora ului Lehliu - Gar  era, dup  recens mântul din anul 2011, de 6.271 

locuitori cu o densitate de 76,57 loc./km2. 
Teritorial oraşul ocup  8.206 hectare, din care:  

 500 ha reprezint  spa iul locuit al localit ilor componente ale oraşului (Lehliu-
Gar , R zvani şi Buzoieni); 
 165 ha, ocupate de p duri; 
 84% din suprafa a total  este ocupat  de teren agricol.  

Infrastructura, conform datelor din Strategia de dezvoltare a ora ului Lehliu Gar  2007-
2013 indic :  

 - suprafa  str zi or ene ti: 39 ha;  
 - str zi or ene ti modernizate: 8 km; 
 - DC 34, Lehliu Gara -  Buzoieni: 7,34 km; 
 - drumuri vicinale: 110 km. 
Lungime pe categorii de drumuri: 
 - DN: 9 km; 
 - DJ: 6 km; 
 - DC: 7 km. 
Economia reprezentat  de industrie const  în producere i prelucrare semin e, uleiuri 

vegetale, produc ia de bio-combustibili, confec ii textile, procesare carne, lapte. 
Agricultura  const  în cultivarea ternurilor agricole cu porumb, grâu, secar , alte p ioase, 

rapi , floarea soarelui precum i cu legume.  
 Centrele rurale ale jude ului C l ra i 
Unit ile administrativ teritoriale rurale sunt compuse din 50 comune care înglobeaz  160 

de sate. 
Dup  num rul de locuitori comunele sunt: 

  mari (peste 5.000 locuitori) 9, dintre cele mai importante sunt:  Borcea (8471 loc.), 
Chirnogi (7733 loc.), Dragalina (8597 loc.), Modelu (9821 loc.), Roseti (6080 loc.); 

 mijlocii (3.000 – 5.000 locuitori) 20; 
 mici (1.500 – 3.000 locuitori) 20;  

 foarte mici (sub 1.500 locuitori) 1.  
Sursa: Num rul de locuitori din datele statistice ale Direc iei Regionale de Statistic  

C l ra i.            
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 Economia 
Industria - ponderea principal  pe ramuri de activitate este reprezentat  de industria 

extractiv ; industria prelucr toare, produc ia şi furnizarea de energie electric  şi termic , gaze, ap  
cald  şi aer condi ionat, distrbu ia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activit i de 
decontaminare, comer  cu ridicata şi cu am nuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, 
transport şi depozitare.  

Dezvoltarea industrial  s-a orientat spre fabricarea de: produse alimentare, confec ionarea 
articolelor de îmbr c minte, celuloz  şi hârtie, materialer de construc ii, construc ii metalice şi 
produselor metalurgice. 

Agricultura  este o activitate economic  important  a jude ului. Din totalul suprafe ei 
agricole, peste 80% din suprafa a agricol  este reprezentat  de suprafa a arabil , ceea ce situeaz  
jude ul C l raşi pe un loc principal la nivel na ional. 

Produc ia vegetal  este orientat  cu prec dere spre cultura cerealelor boabe, a plantelor 
uleioase şi a plantelor de nutre . 

Din punct de vedere zootehnic jude ul de ine o pondere important  pe ar  în cre terea 
p s rilor de carne, pentru ou  i a porcinelor. 

Jude ul este important i prin numeroase amenaj ri piscicole, unit i locale active pentru 
pescuit şi acvacultur , uni i numai pentru pescuit şi unit i pentru acvacultur . 

 Depozitarea i gestionarea de eurilor, tipuri i cantit i 
Ierarhia de eurilor stabile te ordinea priorit ilor de gestionare a acestora prin prevenirea, 

preg tirea pentru utilizare, reciclare, valorificare i eliminare pentru a reduce efectele rezultate din 
generarea i gestionarea lor.  

De eurile municipale 
Cantit ile de deşeuri municipale cuprind: 
 deşeuri menajere provenite de la popula ie;  
 deşeuri menajere de la agen ii economici; 
 deşeuri rezultate din alte servicii municipale (stradale, din pie e, din gr dini şi spa ii 

verzi). 
Conform Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor structura deşeurilor municipale 

generate în perioada 2010 – 2015:   

Tabelul nr. 2-11 Structura deseurilor municipale generate in perioada 2010 - 2015 

An  
Deseuri din 
constructii si 
demolari (t) 

Deseuri din servicii 
municipale (t) 

Deseuri menajere si 
asimilabile (t) 

2010 2094,63 74489 56523 
2011 2225,4 70810 53260 
2012 1703,15 73384 54445 
2013 2220 79822 63590 
2014 1508,54 65233,81 44571,33 
2015 1531,97 109484,57 33668,87 

              Sursa: Agen ia pentru Protec ia Mediului C l ra i– Raport de Mediu, 2015 

De euri industriale 
De euri industriale nepericuloase 
Evolu ia cantit ilor de deşeuri industriale nepericuloase generate, valorificate este redat  în 

tabelul de mai jos. 
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Tabelul nr. 2-12 Evolutia cantitatii de deseuri generate nepericuloase generate 2012 - 2015 
Activitatea económica 2012 2013 2014 2015 
Industria prelucratoare (mii tone) 75,33 64,76 100,376 996,42 
Sursa: Agen ia pentru Protec ia Mediului C l ra i– Raport de Mediu, 2015 

Nota: La nivelul judetului situatia se caracterizeaza prin: 
- numar total de depozite de deseuri industriale nepericuloase conforme – 1 
- numar total de depozite de deseuri industriale periculoase conforme – 0 
- numarul instalatiilor de incinerare si coincinerare si capacitatea totale – 0 
Sursa: Agen ia pentru Protec ia Mediului C l ra i– Raport de Mediu, 2015 

Prin aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al de eurilor solide în jude ul 
C l ra i”, cofinan at de Uniunea European  prin Programul Opera ional Sectorial Mediu (POS 
Mediu) – Axa Prioritar  2, în localitatea Cioc ne ti s-au finalizat lucr rile Centrului de 
Management Integrat al De eurilor 

 Infrastructura de transport ( detalii in Studiul de calitate aer , Capitolul 5. Prezentare 
Generala) 
În jude ul C l ra i elementele infrastructurii de transport sunt reprezentate de: 
 - reţeaua de drumuri; 
 - reţeaua de c i ferate; 
 - reţeaua de transport fluvial.  
Aceste re ele constituie suportul de baz  pentru dezvoltarea economico-social  a jude ului i 

implicit a comunit ilor aferente. 
Transport rutier 
Jude ul C l ra i are o re ea de drumuri publice în lungime total  de 1.355 km care include 

autostr zi, drumuri na ionale, drumuri jude ene şi comunale. Densitatea re elei rutiere a jude ului 
C l ra i este de 26,6 km/100 km2  (Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i). 
Tabelul nr. 2-13 Starea anual  a drumurilor publice, jude ul C l raşi 
 km 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Drumuri publice – total 1.318 1.324 1.320 1.311 1.355 1.355 
   din care:       
       Modernizate 528 534 533 621 632 634 
       Cu îmbr c min i uşoare rutiere 321 332 330 237 247 244 
Din total drumuri publice        
       Drumuri na ionale1) 498 500 500 491 500 500 
            din care:       
               Modernizate 492 495 495 485 495 497 
               Cu îmbr c min i uşoare rutiere 6 5 5 6 5 3 
       Drumuri jude ene şi comunale 820 824 820 820 855 855 
            din care:       
               Modernizate 36 39 38 136 137 137 
               Cu îmbr c min i uşoare rutiere 315 327 325 231 241 241 
Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp 
teritoriu  

25,9 26,0 25,9 25,8 26,6 26,6 

 1) Inclusiv autostr zi şi drumuri europene 
 Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i 

Drumurile publice la sfârşitul anului 2014 totalizau 1355 km, din care: 
- 500 km drumuri na ionale (36,9% din lungimea drumurilor publice), 
-  855 km drumuri jude ene i comunale (63,1% din lungimea drumurilor publice) 
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Figura nr. 2-18 Harta rutier  jude ul C l ra i 

Transportul Public Local de c l tori 
În jude ul C l raşi func ioneaz  un serviciu de transport public local de c l tori, în 

conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare. Acesta se desf şoar  la nivelul municipiului 
C l raşi, prestat de o societate comercial , operator autorizat local, jude ean, interjude ean şi 
interna ional. 

Operatorul îşi desf şoar  activitatea în baza legisla iei care reglementeaz  serviciile de 
utilit i publice şi a legisla iei privind serviciul public local de c l tori. 

În mediul rural, în comune, nu exist  transport public local în administarea consiliilor 
locale, singurul tip de transport de acest gen este cel destinat elevilor. 

Tabelul nr. 2-14  Evolu ia anual  a transportul urban de pasageri, jude ul C l raşi 
Ani Num rul vehiculelor în inventar - 

la sfârşitul anului 
Pasageri transporta i 
(mii)  

 Autobuze*)  Autobuze*)  
2009 41 3927,0 
2010 32 5449,0 
2011 32 1301,0 
2012 20 2983,0 
2013 19 1784,0 
2014 19 837,0 

                      *) autobuze şi microbuze 
Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i 

Transport feroviar 
La nivelul anului 2014, lungimea liniilor de cale ferat  de folosin  public  în exploatare din 

jude ul C l raşi era de 188 km. 
Re eaua de cale ferat  în exploatare era alc tuit  în totalitate din linii cu ecartament normal 

(56 km linii cu ecartament normal cu o cale de rulare şi 132 km linii cu ecartament normal cu dou  
c i). 

Tabelul nr. 2-15 Situa ia anual  a c ilor ferate în exploatare, jude ul C l raşi 
 km 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total1) 188 188 188 188 188 188 
   din care: 
       Electrificate 147 147 147 147 147 147 
Din total :  
       Linii cu ecartament normal2) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.worldwideromania.com/wp-content/uploads/2013/07/Jude%C8%9Bul-C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i.jpg
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            Total 188 
56 
132 

 
36,9 
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56 
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36,9 
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36,9 
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56 
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36,9 

188 
56 
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36,9 

188 
56 
132 

 
36,9 

               Cu o cale 
               Cu dou  c i 
Densitatea liniilor pe 1000 kmp teritoriu 

              1) inclusiv liniile cu ecartament îngust 
                      2) linii la care distan a între şine este de 1435 mm   
Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i 
  

În raport cu suprafa a jude ului, re eaua de cale ferat  de folosin  public  în exploatare avea 
o densitate de 36,9 km la 1000 km2 teritoriu. 

Transportul naval 
Re eaua hidrografic  principal  existent , fluviul Dun rea (TEN-T) permite transportul 

naval facilitând prin intermediul celor dou  porturi jude ene, Olteni a i C l ra i realizarea 
schimburilor comerciale cu rile europene riverane. 

Porturi le asigura comunicatia cu alte retele: 
 acces la re eaua stradal  a municipiului C l ra i;  
 la DN 3, Bucure ti - C l ra i - Contan a;  
 DN 31, Olteni a – C l ra i  

 acces feroviar la portul industrial Sta ia CFR C l ra i Sud - Ciulni a.  

2.3. Tipul de inte. Estimare zon  şi popula ie posibil expus  polu rii 
Principalele inte care necesit  protec ie sunt reprezentate de: 

- popula ie – s n tate uman  
- mediul ca întreg 

În acest sens s-au adoptat de Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene – Directiv 
2008/50/ CE, iar la nivel na ional Parlamentul României – Legea 104/2011 – legi care au ca scop 
protejarea s n t ii umane i a mediului ca întreg. 

Unul din obiectivele Planului de men inere a calit ii aerului îl constituie calitatea s n t ii 
popula iei. 

Implementarea Strategiei na ionale de s n tate 2014-2020 şi a Planului de ac iuni pentru 
perioada 2014–2020, are ca scop îmbun t irea st rii de s n tate a popula iei României i reducerea 
inegalit ilor dintre jude ele rii precum i cu celelalte state europene. 

Evolu ia popula iei, conform prognozelor ştiin ifice, arat  un declin demografic semnificativ 
pentru România. Astfel, pân  în anul 2050 declinul popula iei va fi aproximativ cu 25% fa  de 
popula ia actual . 

              Tabelul nr. 2-16 Prognoza evolu iei popula iei României în perioada 2010-2050  

Anul 2010 2015 2020 2025 2050 
varia ie abs. 
2050/2010 

varia ie  
2050-2010 % 

România 
(mii. loc.) 

21.462,2 20.696,6 20.026,4 19.243,4 16.083,3 -5378,9 -25,10% 

 Sursa: Analiza demografic  a Regiunii Centru. Disparit i geodemografice.Tendin e şi prognoze/ AGEN IA 
PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL  CENTRU - 2010) 

Structura popula iei pe medii de reziden  

Pentru jude ul C l ra i la nivelul anului 2014 conform Institutului Na ional de Statistic  
exist  urm toarele date privind evolu ia demografic : 
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Structura popula iei pe medii de reziden  

Tabelul nr. 2-17  Evolu ia anual  a popula iei dup  domiciliu 

Anii Num r persoane 
 Total Urban Rural 

2009 328.282 131.632 196650 
2010 327.085 131.312 195.773 
2011 325.353 130.558 194.795 
2012 324.089 129.762 194.327 
2013 322.394 129.049 193.345 
2014 320.302 128.142 192.160 
2015 318.097 127.355 190.742 

   Sursa: Direc ia Regional  de Statistic  C l ra i 
Dinamica popula iei, indicator de definire a resurselor de munc  necesare procesului de 

planificare, arat  c  în perioada 2009 – 2015 popula ia jude ului a fost în sc dere. Analiza 
popula iei pe medii, indic  în anul 2015 o pondere ridicat  a popula iei din spa iul rural  fa  de 
populaia urban  din jude ul C l raşi.  

Densitatea popula iei din punct de vedere al distribu iei teritoriale arat  o sc dere fa  de 
valoarea densit ii la nivel de ar , astfel: 60,9 locuitori/ kmp în jude ul C l raşi, fa  de 89,9 
locuitori/ kmp la nivel na ional 

 În municipii şi oraşe locuiesc 40,0% locuitori din popula ia total  a jude ului în timp ce în 
mediul rural, comune i sate, tr iesc aproximativ 60%. 

Tabelul nr. 2-18 Ponderea popula iei în mediul urban i rural % 
ANUL  URBAN RURAL  
2010 40,1 59,9 
2011 40,1 59,9 
2012 40,0 60,0 
2013 40,0 60,0 
2014 40,0 60,0 
2015 40,0 60,0 

Sursa: INS – DRS C l ra i 

Tabelul nr. 2-19 Localitatile cu densitatea cea mai ridicat  i cea mai sc zut  

Nr.crt. Localitate 
Denstitate 
populatie 
loc/kmp 

Localit ile cel mai dens populate 
1 municipiul C l raşi  429,5 
2 municipiul Olteni a   216,8 
3 comuna G lbinaşi   183,5 
4 comuna Ştefan cel Mare  138,1 

Localit ile cu densit tea cea mai sc zut  
5 comuna Gurb neşti  16,9 
6 comuna Dichiseni  18,6 
7 comuna Borcea loc/kmp 19,0 
8 comuna Fr sinet loc/kmp 20,6 

Starea de s n tate, inciden a bolilor în jude ul C l ra i 
Starea  de s n tate  a popula iei  este parte integrant  a conceptului de dezvoltare durabil . 

S n tatea popula iei poate fi men inut  prin reducerea nivelului de poluare îmbun t ind astfel 
calitatea vie ii.  Ac iunea mediului poluat asupra organismului uman este foarte variat  i complex  
i poate merge de la apari ia unui simplu disconfort pân  la perturb ri importante ale st rii de 

s n tate.  
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Tabelul nr. 2-20 Informa ii generale privind efectele indicatorilor monitoriza i prin RMLCA 
CALARASI 

Indicator Sursa  Impact asupra sanatatii i mediului 

Dioxid de sulf 
Arderea combustibililor 
fosili, procese industriale 

Boli ale sisitemului respirator, irita ii 
oculare i ale faringelui. 
Depuneri acide. 

Monoxid de carbon Arderi incomplete 
Cefalee, oboseal , pierderea cuno tin ei, 
moarte 

Compu i organici 
volatili 

Utilizarea solven ilor, 
distribu ia i arderea 
combustibililor 

Cancerigeni, formarea ozonului 
troposferic 

Pulberi în suspensie 
Arderea combustibililor 
fosili, surse naturale 

Boli ale sistemului respirator i cardiac 

Ozon 
Reac ii fotochimice NOx 
i COV 

Boli ale sistemului respirator, irita ii 
ocular. 
Necroze ale plantelor. 

Oxizi de azot 
Arderea combustibililor 
fosili, procese industriale 

Boli ale sistemului nervos, iritarea 
mucoasei ocular i nazale. 
Ploi acide, eutrofizare. 

 
Pe baza rezultatelor evalu rii calit ii aerului, se stabilesc zonele în care exist  o tendin  de 

ce tere a concentra iei poluan ilor sau nu sunt respectate obiectivele de calitate ale aerului. În 
scopul men inerii i îmbun t irii calit ii aerului, pentru a proteja popula ia i mediul ca întreg, în 
aceste zone se elaboreaz  planuri de calitate a aerului prin care se stabilesc m suri pentru atingerea 
valorilor  limit  sau ale valorilor int  ale unui poluant. 

Pentru jude ul C l ra i la nivelul anului 2014 conform Institutului Na ional de Statistic  
exist  urm toarele date privind evolu ia demografic : 

- sporul natural pe medii de reziden , la 1000 locuitori: urban - 2,6; rural  - 7,6; total   - 5,6; 
- durata medie a vie ii: 73,43 ani; 
- durata medie a vie ii pe medii de reziden : urban: 74,51 ani; rural: 72,50 ani; 
Reparti ia mortalit ii generale, pe medii de provenien  (sursa INS) la 1000 locuitori, 

jude ul C l ra i: urban  10,00; rural  15,88; total  13,53. 

Evolu ia principalelor boli cronice 

În Raportul st rii de s n tate a popula iei jude ului C l ra i pentru anul 2014 întocmit de 
Direc ia de S n tate Public  C l ra i printre altele sunt men ionate date privind bolile transmise 
prin circula ia aerului. 

Principalele 6 cauze de morbiditate prin afec iuni cronice în jude ul C l raşi sunt : bolile 
hipertensive, cardiopatia ischemic , tumorile maligne, diabetul zaharat, bolile pulmonare cronice 
obstructive şi tulbur rile mintale . 

Analizând tendin a de evolu ie a prevalen ei  principalelor  cauze de morbiditate, se constat  
tendin a ascendent  în perioada 2006-2014 pentru toate aceste cauze de morbiditate . 
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Tabelul nr. 2-21 Principalele cauze de morbiditate ( prevalen a la 100 locuitori) în jude ul 
C l raşi , în perioada 2006-2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Boli hipertensive 5,94 6,40 6,98 7,18 7,39 8,00 8,20 9.1 10,24 
Cardiopatie ischemic  3,27 3,49 3,83 3,82 3,88 4,40 4,36 4.77 5,02 
Tumori maligne 1,26 1,38 1,38 1,55 1,64 1,28 1,25 1.27 1,33 
Diabet zaharat 1,04 1,16 1,33 1,41 1,80 1,71 1,89 1.86 2,18 
Boli pulmonare cronice 
obstructive 

1,00 1,14 1,19 1,20 1,21 1,37 1,39 1.52 1,67 

Tulbur ri mintale  0,84 0,89 1,06 1,10 1,16 1,40 1,40 0.98 1,48 
Sursa : DSP Calarasi 

Ariile cu sensibilitate în ceea ce prive te expunerea popula iei sunt conturate în 
vecin tatea: 

- obiectivelor industriale cu poten ial ridicat de emisii 
- obiectivelor de gestionare a de eurilor 
- artere cu trafic intens 
- sta ii de epurare ape uzate. 

Ariile sensibile în ceea ce prive te biodiversitatea 
Protectia i conservarea biodiversit ii reprezint  m suri prioritare privind protec ia 

mediului. 
Principalele cauze ale pierderii constante a biodiversit ii o reprezint  schimb rile produse 

în habitatele naturale. 
Printre cauzele principale men ion m: 

 conversia terenurilor în scopul dezvolt rii urbane, industrial, agricole, transport; 
 exploatarea carierelor; 

 exploatarea excesiv  a p durii; 
 poluarea i schimb rile climatice 

2.4.Analiza climatic  în corelarea cu topografia  arealului pentru care s-a realizat 
încadrarea în regimul II de gestionare  

     (detalii in Studiul de calitate  aer, capitolul 4. Analiza Topografica si Climatica) 

Suprafaţa topografic  a jude ului C l raşi rezult  din desf şurarea larg  a Câmpiei 
B r ganului de Sud. Relieful de câmpie se remarc  prin întindere şi netezime, fiind alc tuit din mai 
multe câmpuri intefluviale, cu aspect tabular (Câmpia Mostiştei, Campul Câlnau, Câmpul Otopeni 
etc.), separate de v i şi v iugi largi, şi câteva niveluri de teras  ale Dun rii. Morfologia de detaliu, 
atât pentru câmpuri, cât şi pentru podurile de terase, este definit  de frecven a mare a crovurilor (în 
medie 4-5 crovuri/km2). 

Dintre caracteristicile reliefului, definitorii pentru impunerea nuan elor topoclimatice şi 
determinarea direc iilor principale pentru dispersia poluan ilor atmosferici sunt: varia ia 
altitudinal  (hipsometria), geodeclivitatea, ca rezultat al fragment rii reliefului, şi orientarea 
diferitelor suprafe e morfologice. 

Altitudinal, teritoriul jude ului C l raşi se desf şoar  în limite reduse. Cele mai mici 
în l imi se înregistreaz  în sud, în lunca Dun rii, ce se desf şoar  la 10-14 m altitudine. Valorile 
altitudinale cele mai mari se înregistreaz  în extremitatea vestic  a jude ului, reprezentat  printr-un 
câmp prelung ce apar ine Câmpiei Burnas (75-80 m) şi în sectorul nord-vestic, în Câmpia Movili ei 
(70-74 m). Cea mai mare parte a suprafe elor de câmpie se desf şoar  la altitudini de 50-60 m, 
impunând, sub acest aspect, o oarecare uniformitate climatic  (figura nr.2-19). O oarecare nuan are 
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termic  se înregistreaz , îns , în cadrul teraselor Dun rii, care apar etajate, de la sud c tre nord, 
începând de la altitudini de 17-24 m (terasa I – terasa Chirnogi), 35-38m (terasa a II-a), 58-60 m 
(terasa a III-a) şi pân  la 70-75 m (terasa a IV-a – terasa Greaca). 

Sub aspectul pantelor, suprafe ele morfologice ce alc tuiesc câmpurile interfluviale din 
jude ul C l raşi sunt, în general, slab inclinate (pân  la 3-50). Valori ceva mai mari se înregistraz  
în ariile de extindere ale crovurilor, versan ii acestora atingând înclin ri de 7-100. Singurele 
suprafe e cu pante mai mari de 100 (atingând pân  la 15-200)  

 
Figura nr. 2-19 Jude ul C l raşi - Harta Hipsometric  

 
Figura nr. 2-20 Jude ul C l raşi – Harta Pantelor 
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sunt reprezentate de frun ile dezvoltate ale teraselor Dun rii şi versan ii v ilor mari, care 
compartimenteaz  câmpia (valea Argeşului, valea Mostiştei) (figura nr.2-20). 

Suprafe ele morfologice cu înclinare mai mare de 70 sunt cele care înmagazineaz  cantit i 
variabile de energie caloric  rezultat  prin insola ie, în func ie de orientare. În acord cu liniile 
principale de desf şurare ale marilor unit i de relief, ponderea cea mai însemnat  o au suprafe ele 
cu orientare sudic  şi sud-estic , reprezentate îndeosebi de frun ile de terase ale Dun rii, urmate de 
versan ii cu expozi ie estic  şi nord-estic  desf şura i în lungul v ilor Argeş, Mostiştea, Argova 
(figura nr.2-21). 

Relieful neted, întins, cu altitudine coborât  al Câmpiei B r ganului are rolul cel mai 
important în dezvoltarea proceselor climatice. De asemenea, lunca larg  a Dun rii, cu întinse 
suprafe e acvatice, cu sol mai umed şi altitudine mai coborât   are un rol climatic major,  în sensul 
c  diferen a de înc lzire între câmp şi lunc  în perioada cald  a anului determin  pendularea ritmic  
a aerului, ziua şi noaptea, sub forma unor brize înc rcate cu umezeal  (Bogdan Octavia, 1980). În 
lunc  sunt caracteristice mişc rile descendente de aer, efectul fiind sc derea gradului de 
nebulozitate şi predominarea timpului senin şi semisenin, cu reflectare în dezvoltarea proceselor 
dinamice ale atmosferei. 

 
Figura nr. 2-21  Jude ul C l raşi – Harta Orient rii suprafe elor morfologice 

 
Elementele climatice joac  un rol important în determinarea calit ii mediului înconjur tor, 

iar modific rile climatice îşi pun amprenta asupra ritmului şi sensului de evolu ie a acestora. În 
acest sens, valorile principalilor parametri climatici induc unele favorabilit i şi/sau  restrictivit i în 
ceea ce priveşte poluarea mediului  (figura nr.2-22).  

Clima caracteristic  teritoriului jude ului C l raşi rezult  din interac iunea factorilor 
climatogeni dinamici (circula ia general  a atmosferei) cu cei radiativi, pe fondul complexului 
condi iilor fizico-geografice şi sub influen a tot mai accentuat  a activit ii societ ii omeneşti 
(Ciulache S., Ionac Nicoleta, 2003) 
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Figura nr. 2-22 Valen ele de favorabilitate sau restrictivitate pentru poluare induse de 
condi iile climatice 

Factorii climatogeni dinamici. Câmpia B r ganului de Sud se afl  de pu ine ori în fa a 
unei activit i atmosferice clare, fie ea ciclonic  sau anticiclonic . De cele mai multe ori r mâne la 
r scrucea  direc iilor principale  ale  circula ie   aerului. Aceasta  deoarece pozi ia  geografic , în 
cadrul continentului,  o fereşte de prezen a centrilor barici principali de ac iune atmosferic  şi, în 
acelaşi timp, o expune şi contrastelor atmosferice specifice zonelor  de interferen . Aici ac ioneaz  
urm torii centrii barici: 

 Ciclonii mediteraneeni cu traiectorii transbalcanice, reactiva i deasupra M rii Negre. 
Frecven a cea mai mare o au în sezonul rece (octombrie-martie). Ciclonii mediteraneeni pot fi 
întâlni i şi în semestrul cald, când au rol important în c derea unor cantit i însemnate de 
precipita ii. 

 Anticiclonul siberian este de natur  termic , semipermanent; ac ioneaz  mai ales iarna, în 
februarie atingând maximum de intensitate şi durat , precum şi la începutul prim verii. În  anumite 
condi ii se produc inversiuni de temperatur  foarte intense, ce uri, nebulozitate ridicat  (Bogdan 
Octavia, 1980 ), ninsori şi viscole violente. În timpul verii are frecven  foarte slab   şi determin  
mişcarea, spre Câmpia B r ganului, a aerului uscat şi fierbinte dinspre est, rezultatul fiind 
instalarea usc ciunii şi secetei. Prim vara şi toamna acest centru baric este cauza unei r ciri 
accentuate a aerului, înso it  de înghe  şi brum  dintre cele mai timpurii şi târzii.  

 Anticiclonul  azoric are origine dinamic  şi influen eaz   vremea aproape tot timpul 
anului. Iarna creşte nebulozitatea şi umezeala. Prim vara şi vara determin  o circula ie activ  
dinspre vest generatoare de precipita ii mai ales când în Câmpia B r ganului se formeaz   un ciclon 
de natur  termic ; uneori se produc averse de ploaie şi c deri de  grindin .  

 Anticiclonul scandinav ac ioneaz  în semestrul rece, mai ales iarna, dar şi vara ( iunie)  
când  au loc advec ii  de aer rece. Iarna se produc sc deri mari ale valorilor temperaturii, iar  în 
anumite condi ii  se produc  viscole. 

CONDI II CLIMATICE 

Durata de str lucire    
a Soarelui 

Temperaturi : 
-distribu ia pe vertical  a valorilor 
-condensarea vaporilor pe particule  

Precipita ii: 
-durat  şi intensitate  
- ploi acide   

FAVORABILITATE 

 Activarea 
reac iilor chimice 
din aer 

 Instabilitate 
termic  

 Inversiuni termice  

FAVORABILITATE 

- amestecul 
pic turilor de ap  
cu diferi i compuşi 
chimici din aer 

RESTRICTIVITATE 



 Dezvoltarea suprafe ei 

- cur area atmosferei 
prin antrenarea 
poluan ilor de c tre 
pic turile de ap  
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Factorii climatogeni radiativi . Valorile medii anuale ale radia iei solare directe, de 128,05 
kcal/cm², atest  favorabilitatea pentru smogul fotochimic şi creşterea nivelului de poluare 
atmosferic  a spa iului studiat; vara valoarea ei este de 1,4 kcal/cm², iar în timpul iernii de 1,1 
kcal/cm². Cele mai mici valori sunt în decembrie, ianuarie şi noiembrie, iar cele mai mari în lunile 
iulie, iunie şi august (Tabelul nr.2-22). Anotimpual se înregistreaz  de asemenea varia ii valorice. 
Astfel, pentru perioada IV -IX , corespunz toare sezonului cald, valorile radia iei solare însumeaz  
peste 90 kcal/cm² la toate sta iile meteorologice din Câmpia B r ganului de Sud, iar în perioada X-
III,  sub 35  kcal/cm².  
Tabelul nr. 2-22 Radia ia solar  direct  la sta ia meteorologic  C l raşi 

Luna 
 

Statia 
meteo 

 
I 

 
II  

 
III  

 
IV  

 
V 

 
VI  

 
VII 

 
VIII 

 
IX  

 
X 

 
XI  

 
XII 

 
AN 

PERIOADA 

IV -IX  IX -III  

C l raşi 3,64 5,75 9,08 12,41 15,52 17,26 18,45 17,02 12,27 8,48 4,07 2,92 126,87 92,93 33,94 

 
Analiza climatic  eviden iaz  urm toarele aspecte notabile pentru jude ul C l raşi: 

apartenen a la climatul temperat continental cu caracter de ariditate, factor indubitabil al prezen ei 
secetelor, iar ca prezen e locale ar fi de consemnat climatul de câmpie cu criv , dar şi climatul de 
lunc  ce aduce temperaturi foarte ridicate, gradientul termic fiind sporit şi de microclimatul urban 
cu 1° maxim 2° C.  Lunca Dun rii al turi de Câmpia B r ganului fiind dou  unit ti cu caractere 
climatice favorabile temperaturilor ridicate în sezonul estival, şi implicit a secetelor. 

Temperatura aerului este influen at  de masele de aer: anticiclonul siberian produce 
c ldura excesiv  în timpul verii  şi sc derea brusc  a temperaturii iarna; cele din regiunea  
mediteranean   determin   în general o vreme c lduroas   şi uscat , iar vara, cele fierbin i dinspre 
Africa dau o not  de ariditate crescut . 

Analizând datele  înregistrate la  sta iile meteorologice  C l raşi şi Olteni a, se constat  ca 
temperatura medie anual   a aerului variaz  între 11,23ºC  şi 10,26ºC. Temperaturile cele mai 
ridicate se înregistreaz  la C l raşi (11,23 ºC), ca urmare a influen ei fluviului Dun rea, a Bra ului 
Borcea şi datorit  pozi iei geografice pe latura sudic  a unit ii de cîmpie, unde şi cantitatea de 
radia ie solar  este superioar .  

Spa ial valorile temperaturii scad dinspre Estul şi SE Câmpiei B r ganului de Sud c tre NV 
şi Vestul acesteia, diferen a de temperatur  între Estul şi Vestul unit ii studiate fiind de 0,97 ºC  ca 
urmare a unor condi ii locale ce in de topoclimat. 

Amplitudinea termic   medie anual   reflect  gradul de continentalism ; aceasta prezint   
valori maxime de 26ºC, cele mai mici diferen e fiind înregistrate la sta iile  situate în lungul 
Dun rii, unde prezen a suprafe ei  umede şi a luciilor de ap  au un rol climatic moderator. De astfel 
se constat  creşterea continentalismului climatic odat  cu îndep rtarea de fluviul Dun rea (Bra ul 
Borcea).  

Temperatura la suprafa a solului. La suprafa a solului se produc cele mai importante 
procese de transformare a energiei radiante în energie caloric . În timpul unui an, temperatura la 
suprafa a solului creşte din luna ianuarie, când are valoarea cea mai mic  (-1,2 ºC), pân  în luna 
iulie când are valoarea cea mai mare (28,1ºC).    
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Figura nr. 2-23 Harta temperaturilor anuale în jude ul C l ra i 

Precipita iile atmosferice. În perioada 2010-2015, cantitatea medie anual  de  precipita ii 
înregistrat  la sta iile meteorologice din jude ul C l raşi a fost de 648,69 mm/an (C l raşi), 
respectiv 695,88 mm/an (Olteni a). Spa ial, cantitatea acestora creşte dinspre est c tre vest. 
Cantit ile mai reduse  sunt puse pe seama ac iunii maselor de aer  de ariditate care vin dinspre 
nord-est. Acestea pierd din intensitate şi ac ioneaz  mai pu in în partea de vest a Câmpiei 
B r ganului de Sud. Astfel, diferen a de aproximativ 80 mm/an a cantit ii de precipita ii dintre 
estul şi vestul jude ului este pus  pe seama ac iunii maselor de aer cu origine şi intensitate diferit .  

În timpul unui an, cea mai mare cantitate de precipita ii cade în perioada cald  a anului 
(suma cantit ii de precipitatii c zut  din luna aprilie pân  în octombrie), şi are valori de 480,2 mm  
la C l raşi, respectiv 503,9 mm la Olteni a. 

În semestrul rece (octombrie – martie) cad, în general, cantit i reduse de precipita ii 
deoarece predomin  regimul anticiclonic şi lipsesc situa iile de  convec ie termic . Cantit ile  de 
precipita ii înregistrate în acest sezon sunt de: 168,9 mm la C l raşi, respectiv 192,3 mm Olteni a.  

 
Figura nr. 2-24 Harta precipita iilor în jude ul C l ra i 
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În ceea ce priveşte regimul vânturilor,  rolul principal  în stabilirea direc iei revine 
unit ilor de relief învecinate Câmpiei Române. Astfel, Carpa ii de Curbur , Podişul Dobrogei şi 
Podişul Balcanic determin  direc ia predominant  din care bate vântul, al turi de ac iunea 
principalilor centrii barici. 

 Tabelul nr. 2-23 Direc ia şi viteza (m/s) la sta ia meteorologic  C l ra i  
 
 
 
 
 

 

 
Frecven a anual  a vântului pe direc ii arat   urm toarele aspecte: 

 vânturile de nord-est predomin  la sta ia Fundulea ( 25,8 %) ; 
 vânturile de vest sunt preponderente la C l raşi (17,2 %) şi Olteni a (19,2%), aspect 

pus pe seama orient rii v ii Dun rii. 

Tabelul nr. 2-24 Direc ia şi viteza (m/s) la sta ia meteorologic  Olteni a 

 
 
 
 

 

 

Vara sunt predominante vânturile de vest şi nord-vest, în timp ce iarna predomin  vânturile 
de nord şi nord-est. 

Viteza vântului este mai mare iarna (în timpul producerii viscolelor se poate dep şi 10 m/s) 
şi mult  mai mic  vara, când  situa iile  de calm atmosferic sunt deseori întâlnite. 

Se observ  c  datorit   unei slabe  acoperiri cu vegeta ie a suprafe ei  de câmpie şi a stratului 
gros de sol, vântul disloc  şi transport  cantit i mari de particule sub forma prafului. Acest aspect  
se observ  mai ales vara, când în timpul perioadelor secetoase, se produc vânturi cu viteze mai mari  
de 2 m / s care  ridic   în atmosfer  cantit i mari de praf. Dac  vântul este foarte puternic, se 
produce o concentra ie  ridicat  a prafului  în atmosfer , aspect ce duce la sc derea vizibilit ii. 
Vara, pe lâng  lipsa apei, la sc derea coeziunii particulelor de sol contribuie şi lucr rile agricole 
precum aratul, recoltatul cerealelor p ioase ori arderea miriştilor. 

Iarna, pe fondul unei viteze ridicate a vântului (> 4 m/s) se produce transportul unor 
particule mai mari de sol la distan e mici, dar în cantit i mari. Tot iarna, majoritatea suprafe elor de 
teren sunt dezgolite de vegeta ie, ceea ce determin  creşterea arealelor expuse model rii eoliene.  

 

 

 

DIRECTIA 
ANUL  

N NE E SE S SV V NV 

2010 2,4 2,9 2,4 2,0 1,7 2,2 2,7 1,4 
2011 2,6 2,7 2,3 1,9 1,6 2,0 2,5 1,6 
2012 2,9 3,4 2,3 1,9 1,7 2,2 2,8 1,6 
2013 2,8 2,8 2,4 1,9 2,1 2,4 2,9 1,7 
2014 2,8 3,0 2,5 1,9 2,0 1,7 2,5 1,8 
2015 2,7 2,9 2,6 1,8 1,7 2,0 2,6 1,8 

DIRECTIA 
ANUL  N NE E SE S SV V NV 

2010 0,7 3,2 3,2 1,6 1,8 3,7 3,4 1,4 
2011 0,9 3,0 2,8 1,5 0,9 3,1 3,1 1,5 
2012 1,5 3,8 3,3 2,3 2,4 3,3 3,0 2,1 
2013 1,3 3,5 3,2 2,1 2,4 3,5 3,1 1,7 
2014 1,7 3,7 3,2 2,5 1,8 3,0 2,8 1,5 
2015 2,1 3,4 3,5 2,3 0,6 2,8 3,1 1,8 



PLAN  DE MEN INERE A CALIT II AERULUI ÎN JUDE UL C L RA I 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura nr. 2-25 Evolu ia anual  a vitezei vânturilor la sta iile meteo C l ra i i Olteni a 

* 
*          * 

Pe fondul climatic  general se poate identifica un mozaic de topoclimate elementare, cu 
caracteristici specifice de câmp, terase, dune, interdune, crovuri, lunci, iazuri, de petice de p dure, 
de localit i. 

Ca urmare a condi iilor fizico-geografice locale în jude ul C l raşi pot fi individualizate 
cinci tipuri de topoclimate ( Geografia României,1983) : 

 Topoclimatul specific suprafe ei de câmpie neted  ocup   80 % din spa iul analizat, se 
suprapune suprafe elor netede, întinse. Aici umiditate solului este sc zut , evapora ia este 
foarte ridicat , ceea ce determin   uscarea solului; amplitudinea termic  diurn  pe timpul 
verii este foarte ridicat , ca şi amplitudinea termic  anual  (25,6 ºC). Distribu ia spa ial  a 
vântului este uniform  ca urmare a lipsei obstacolelor. 

 Topoclimatul luncilor corespunde Luncii Dun rii, a Bra ului Borcea şi a Ialomi ei. Nota 
specific  este dat  de umiditatea ridicat   determinat  de  existen a apelor curg toare, a  
canalelor şi a privalurilor şi  de   adâncimea redus  a stratului   freatic.  Amplitudinea 
termic , mai ales cea zilnic , este mai redus , iar umiditatea atmosferei este mai mare decât 
pe suprafa a câmpului. De la noapte la zi, între suprafa a luncilor  şi cea a câmpului se 
realizeaz  mişc ri ale aerului sub forma brizei (noaptea dinspre câmp c tre  suprafa a ceva 
mai cald  a luncii, iar ziua invers). Este mai pronun at în luncile Dun rii şi a Bra ului 
Borcea datorit  umidit ii mai ridicate.   

 Topoclimatul v ilor este specific v ilor Mostiştea, Argova, Argeş etc. Caracteristica de baz  
este dat  de canalizarea curen ilor de aer pe direc ia v ii, apari ia unui spa iu de ad post în 
fa a vânturilor cu direc ie de deplasare perpendicular  pe vale şi depunerea  z pezii sub 
forma troienelor. 

 Topoclimatul  bazinelor cu ap  se suprapune unor spa ii restrânse situate  deasupra luciilor 
de ap  ale lacurilor Mostiştea, Potcoava, G l ui etc.. Regimul termic  al acestor suprafe e se 
caracterizeaz  prin amplitudini  zilnice şi chiar anuale reduse determinate de c ldura 
specific   mare a apei. În dup  – amiezile de var , temperatura la suprafa a apei  este mai 
mic  în compara ie cu cea a câmpului, fiind de  circa 15-20 ºC. Umezeala aerului este mai 
mare datorit  intensit ii proceselor de evaporare. Aceste regiuni constituie habitat  pentru 
unele specii de p s ri s lbatice. 
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 Topoclimatul urban  este prezent în localit ile C l raşi, Olteni a, Budeşti, Fundulea, Lehliu. 
Caracteristicile acestuia sunt determinate de  densitatea şi în l imea cl dirilor, re eaua 
stradal , obiectivele industriale, spa iile verzi şi locurile de agrement. Acestea vin s  
diferen ieze oraşul de regiunea în care este amplasat. Printre particularit ile climatice ale 
oraşului se înscriu: temperatura aerului ceva mai ridicat ,  (valorile cresc de la periferie spre 
centrul oraşului), temperatura pe suprafa a activ   variaz  foarte mult în raport cu mozaicul   
de suprafe e componente, umezeala aerului este mai redus  la fel ca şi  viteza vântului, iar 
direc ia se modific  conform re elei stradale.     
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3. ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE 

3.1.Identificarea principalelor surse de emisie 
 

Principalele tipuri de emisii din jude ul C l ra i, luând în considerare criteriile cumulate de 
structur  spa ial  i tipuri de activit i se clasific  astfel: 

Surse punctiforme mari – LPS 
 Instala ii industriale IED (IPPC): 

- Industria metalurgic  
- Industria chimic  organic i anorganic  
- Industria sticlei 
- Industria alimentar  
- Tratarea suprafe elor cu solven i organici - imprimare; 
- activit i de cre tere intensiv  a p s rilor, instala ii cu capacitate > 40000 

locuri. 
- activit i de cre tere intensiv  a porcilor. 

 Instala ii industriale care utilizeaz  solven i organici cu con inut de COV – 5 instala ii cu 
urm toarele activit i: imprimare; cur torie chimic ; extrac ia i rafinarea uleiurilor vegetale; 
acoperirea suprafe elor metalelor; fabricare ma ini i echipamente de birou – cartu e imprimante. 

 Instala ii non IED (non-IPPC) : sta ii de mixturi asfaltice i prefabricate din beton 
 Instala ii industriale care intr  sub inciden a Directivei 2012/18/UE a Parlamentului 

European i a Consiliului privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substan e 
periculoase SEVESO III, transpus  prin Legea 59/2016 – 6 instala ii, dintre care 2 sunt instala ii IED 
i 4 non-IED 

 Instala ii care intr  sub inciden a Directivei privind controlul emisiilor de COV rezulta i 
din depozitarea benzinei i distribu ia la terminale, la sta iile de benzin  – 44 sta ii de distribu ie 
benzin ; 

Surse liniare – LIN 
 Traficul rutier pe arterele principale de circula ie din jude ul C l ra i i de pe drumurile 

interioare na ionale, jude ene i comunale. 
 Traficul feroviar . 
 Trafic fluvial 
 Coridoare de trafic 

Surse de suprafa  – SRF 
 Activit ile agricole:  

- ferme de cre tere a p s rilor; 
- ferme zootehnice; 
- activit i în cadrul fermelor vegetale. 

 Depozite de euri 
- Înc lzirea reziden ial : centre urbane; a ez ri rurale. 
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3.2. Analiza situa iei privind calitatea aerului la momentul ini ierii planului  
Evaluarea nivelului indicatorilor de calitate a aerului are la baz  dou  metode: 

- m sur ri prin puncte fixe efectuate de APM C l ra i prin sta iile automate din sistemul 
RNMCA,  

- tehnici de modelare a dispersiilor prin utilizarea programului AERMOD VIEW i având la 
baz  sursele de identificare prin inventarele de emisii (2014), rapoartele anuale privind starea 
mediului – jude ul C l ra i, informa iile Institutului Na ional de statistic , i alte informa ii 
ob inute de Consiliul Jude ean de la institu ii. 

3.2.1. Evaluarea nivelului indicatorilor de calitate a aerului pe baz  de m sur ri – An de 
referin  2014 
 
3.2.1.1. Sta ii de m surare. Re eaua Na ional  de Monitorizare 

Re eaua de Monitorizare a Calit ii Aerului din zona C l raşi, este format  din dou  sta ii 
automate care fac parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calit ii Aerului având urm toarea 
structur : 
Tabelul nr. 3-1 Re eaua de monitorizare a calit ii aerului din zona C l ra i 

Codul 
sta iei Localizare  Tipul 

sta iei 

Coordonate 
Altitudine 
(m) 

Mediul inconjurator 
local/morfología 
peisajului Parametrii 

monitoriza i 
latitudine longitudine Tipul 

zonei 
Caracterizare
a zonei 

CL1 
Zona 
Orizont 

trafic   44°12´14.43ʺ N 27°18´49.29ʺE 20 urban  
Rezidentiala - 
comerciala 

SO2, NO, NO2, 
NOx, CO, PM10 
automat  şi 
gravimetric, Pb (din 
PM10), Benzen, 
Toluen, O-xilen, 
Etilbenzen, m, p – 
xilen (on- line). 

CL2 
Zona 
Stadionului 
Municipal 

fond 
urban 

44°12´06.32ʺN 27°19´40.46ʺE 23 urban  rezidential  

SO2, NO, NO2, 
NOx,  CO, Ozon  , 
Pb (din PM10), 
PM10, Benzen, 
Toluen, O-xilen, 
Etilbenzen, m, p – 
xilen (on-line). 

Parametrii 
meteorologici 
(directie şi vitez  
vînt, temperatur , 
presiune, radia ie 
solar , umiditate 
relativ , 
precipita ii). 

Staţia CL1 monitorizeaz  influen a traficului asupra calit ii aerului, în scopul de a eviden ia 
nivelul de poluare la care este expus  popula ia.  

Staţia CL2 monitorizeaz  nivelul de poluare din ariile urbane, influenta "aşez rilor umane", 
f r  s  fie influen ate direct de trafic sau industrie. 
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Figura nr. 3-1 Amplasarea sta iilor de monitorizare automat  în C l ra i 

Not :  
APM C l raşi a asigurat, pân  în luna mai 2012, monitorizarea calit ii aerului în zona  

C l raşi prin patru sta ii automate, dou  de tip OPSIS (Chiciu şi DSV) i dou  apar inând Retelei 
Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (CL1 i CL2). 

Începând cu luna mai 2012, cele dou  sta ii de tip OPSIS (Chiciu şi DSV), sta ii ce au fost 
montate prin Proiectul PHARE CBC RO 99.11.02.01 – Sistem comun de monitorizare a calit ii 
aerului în zona de frontier  româno – bulgar , au fost oprite, decizie luat  în urma întâlnirii din 
data de 01.11.2011 a Grupului comun de exper i româno – bulgar pentru managementul şi evaluarea 
cali ii aerului în oraşele de frontier  de-a lungul Dun rii de Jos.  

Aceast  decizie referitoare la zona C l raşi a fost luat  în urma realiz rii obiectivelor 
proiectului PHARE CBC RO 99.11.02.01, înregistrându-se o îmbun t ire semnificativ  a calit ii 
aerului ambiental pe baza datelor colectate din Sistemul comun de monitorizare a calit ii aerului din 
zona comun  de frontier   româno – bulgar .  

 

Figura nr. 3-2 Amplasarea sta iilor de monitorizare automata (CL1, CL2, DSV) 
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3.2.1.2. Nivel emisii 

Tabelul nr. 3-2 Ponderea sectoarelor de activitate privind emisiile de poluanti în jude 

% Energie Transporturi  Procese 
industriale Agricultura  Asfaltare 

drumuri 
Utilizarea 
solventilor 

SOx 94,99 0,0 5,006 0,0 0,0 0,0 
NOx 57,99 0,0 9,96 0,0 0,0 0,0 
CO 18,68 0,0 33,39 0,0 0,0 0,0 
NMVOC 1,88 0,0 1,93 39,98 0,01 49,35 
PM10 9,73 3,50 12,26 65,44 9,07 0,0 
PM2,5 30,36 9,40 30,66 28,16 0,0 0,0 
Cd 0,86 0,24 98,9 0,0 0,0 0,0 
Hg 0,71 0,0 99,29 0,0 0,0 0,0 
Pb 0,82 0,0 98,41 0,0 0,0 0,0 
PCDD 8,34 0,0 91,66 0,0 0,0 0,0 
PAH 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 
HCB 0,02 0,0 99,98 0,0 0,0 0,0 
PCB 1,62 0,0 98,38 0,0 0,0 0,0 

Sursa : APM C l ra i – Raport privind calitatea mediului 2014 

 Energia  

Tabelul nr. 3-3 Contributia sectoarelor de activitate la emisii de poluanti în jude 

Sursa de emisie 
SO2 
(Gg) 

Nox 
(Gg) 

NMVOC 
(Gg) 

CO 
(Gg) 

PM10 
(Gg) 

PM2,5 
(Gg)  

Arderi in industria 
de fabricare si 
constructii 

0.497 0.33 0,0345 0,415 0,035 0,0347  

Incalzire institutii 0.055 0.113 0,0165 0,178 0,0016 0,0142  
Nerutiere si 
motoare stationare 

0 0.000115 0,0000032 0,000032 0,000000824 0,000000824  

Incalzire 
rezidentiala 

0.0145 0/0988 1,7164 8,56 1,1539 1,1539  

Sursa de emisie 
Hg 

(Mg) 
Pb 

(Mg) 
Cd 

(Mg) 
PCDD  (I-

TEQ) 
PAH (kg) HCB (kg) 

PCB  
(kg) 

Arderi in industria 
de fabricare si 
constructii 

0,000242 0,0063 0,0006 0,0756 0 0,00137 0,0137 

Incalzire institutii 0,00039 0,00377 0,0008918 0,0322 0 0,00054 0,0054 
Nerutiere si 
motoare stationare 

0,000000379 0,0000016 0,00000085 0,00000329 0 0 0 

Incalzire 
rezidentiala 

0,00068 0,05744 0,00166 1,1402 0 0,0085 0,085 

Sursa : APM C l ra i – Raport privind calitatea mediului 2014 

 Industria  
Tabelul nr. 3-4 Contributia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile poluanti 

% Fonta si 
otel Industria sticlei Metale neferoase Industria 

alimentara 
Asfaltare 
drumuri 

Utilizarea 
solventil0r 

SOx 100 0 0 0 0 0 
NOx 100 0 0 0 0 0 
CO 100 0 0 0 0 0 
NMVOC 58,94 0 0 40,32 0,74 0 
PM10 23,9 65,8 10,3 0 0 0 
PM2,5 26,12 65,8 5,08 0 0 0 
Cd 76,5 23,5 0 0 0 0 
Hg 99,93 0,07 0 0 0 0 
Pb 87,14 12,87 0 0 0 0 
PCDD 100 0 0 0 0 0 
PAH 100 0 0 0 0 0 
HCB 0 0 100 0 0 0 
PCB 100 0 0 0 0 0 
Sursa : APM C l ra i – Raport privind calitatea mediului 2014 
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 Transportul 
 
Tabelul nr. 3-5 Contributia diverselor tipuri de vehicule la emisiile in judetul C l ra i 

% Autoturisme  Autoutilitare  Autovehicule grele Motociclete  
SOx 0 0 0 0 
NOx 99,96 0,01985 0,0003 0,01985 
CO 99,99 0 0,01 0 
NMVOC 99,99 0 0,01 0 
PM10 99,92 0 0,08 0 
PM2,5 99,98 0 0,02 0 
Cd 99,8 0 0,2 0 
Hg 0 0 0 0 
Pb 99,6 0 0,4 0 
PCDD 0 0 0 0 
PAH 0 0 0 0 
HCB 0 0 0 0 
PCB 0 0 0 0 

Sursa : APM C l ra i – Raport privind calitatea mediului 2014 

 
 Agricultura 

Tabelul nr. 3-6 Contributia sectoarelor de activitate din agricultura privind emisiile poluanti  
in judetul C l ra i 

% Vaci de lapte Porcine  Gaini de oua Pui de carne 
NMVO
C 

0,20 37,84 54,79 37,84 

PM10 0,02 12,08 1,08 88,31 
PM2,5 0,07 0,02 1,43 86,77 

Sursa : APM C l ra i – Raport privind calitatea mediului 2014 

 
* 

*         * 

La nivelul anului 2014: 

- Ponderea emisiilor cu efect de acidifiere o de in arderile din industria de fabricare i 
construc ii. 

- Contributia la emisiile de poluan i precursori ai ozonului revine surselor de înc lzire 
reziden ial , îndeosebi celor din mediul rural. 

- Contributia la emisiile particule primare i precursori secundari de particule  revine surselor 
de înc lzire reziden ial , îndeosebi celor din mediul rural. 

- Contributia la emisiile de metale grele revine surselor de înc lzire reziden ial , îndeosebi 
celor din mediul rural. 

- Contributia la emisiile de poluan i organici persisten i revine surselor de înc lzire 
reziden ial , îndeosebi celor din mediul rural. 

 
Not : 

- În anul 2014, datorit  problemelor tehnice ale analizoarelor şi a fondurilor alocate 
insuficiente pentru a remedia defec iunile survenite la toate analizoarele, sta iile de 
monitorizare a calit ii aerului CL-1 şi CL-2 au fost oprite. 
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3.2.2. Evaluarea nivelului indicatorilor de calitate a aerului prin tehnici de modelare 
 

3.2.2.1 Programul pentru modelarea dispersiei poluantilor in aer 
 
Pentru modelarea dispersiei poluan ilor în aer a fost utilizat programul AERMOD View  

dezvoltat de firma Canadian  Lakes Environmental. Programul con ine un pachet complet de 
modelare a dispersiilor care încorporeaz  într-o singur  interfa  modele: ISCST3, ISC-PRIME şi 
AERMOD, utilizate pe scar  larg  în evaluarea concentra iilor poluan ilor şi depunerilor provenite de 
la diverse surse. 

Modelele încorporate au fost dezvoltate de Agen ia de Protec ia Mediului din Statele Unite 
(US EPA) şi sunt recunoscute pe plan mondial. 

AERMOD este bazat pe un model de pan  sta ionar . În stratul limit  stabil distribu ia 
concentra iilor este considerat  gaussian  atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical. În stratul limit  
convectiv, distribu ia în plan orizontal este considerat  gaussian , iar distribu ia vertical  este 
descris  cu o func ie de densitate de probabilitate bi-gaussian . AERMOD ia în calcul aşa-numita 
"pan  ascensional ", prin care o parte a masei unei pene generate de o surs  se ridic  şi r mâne în 
apropierea p r ii superioare a stratului limit , înainte de a se amesteca în stratul convectiv limit . 
AERMOD urm reşte de asemenea orice pan  care penetreaz  în stratul stabil înalt, permi ându-i apoi 
s  reintre în stratul limit  când şi dac  este cazul. 

Programul permite specificarea şi construc ia unor modele grafice pentru obiectele 
considerate (surse, cl diri, receptori) cu posibilitatea modific rii caracteristicilor acestora precum şi a 
ad ug rii unor adnot ri şi inser rii unor h r i pentru o vizualizare şi o identificare cât mai uşoar  a 
sursei cu specificarea în l imii şi a tipului de teren. 

Modelul AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model)  
Modelul este un regulator de stare sta ionar  cu trei componente separate: 

- AERMOD (pentru modelarea dispersiei), 
- AERMAP (preprocesor topographic AERMOD) 
- AERMET (preprocesor meteorologic ARMOD). 

3.2.2.2. Programul pentru modelarea dispersiei din trafic -  CALRoads View: 

Este un pachet de modelare a dispersiei de aer pentru estimarea calit ii aerului poluan ilor 
lâng  oselele. CALRoads View combin  urm toarele surse mobile de dispersie a aerului într-o 
singur  interfa  grafic  integrat : CALINE4, CAL3QHC i CAL3QHCR. Aceste modele ale 
Agentiei de mediu din SUA sunt utilizate pentru estimarea concentra iilor de poluare a aerului de 
monoxid de carbon (CO), dioxid de azot (NO2), pulberi în suspensie (PM) i alte gaze inerte 
provenite de la autovehicule de mers în gol sau în mi care. 

- CALINE4 : prezice concentra iile în aer de monoxid de carbon (CO), dioxid de azot (NO2) i 
particule suspendate in apropiere de sosele. Op iunile sunt disponibile pentru modelarea lâng  
intersec ii, parc ri, autostr zi suspendate sau normale i canioane. 

- CAL3QHC : estimeaz  concentra iile totale de poluan i atmosferici (CO sau PM), in 
apropiere de autostr zi pentru vehicule în mi care sau cele de merg în gol. Acest model 
estimeaz , de asemenea, lungimea cozilor formate de vehiculele aflate in relanti in 
intersec iile semnalizate. 
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- CAL3QHCR : este o versiune îmbun t it  a CAL3QHC, care poate procesa pân  la un an 
date meteorologice din ora in ora. Emisiile vehiculare, volumul de trafic pot fi specificate 
pentru fiecare or  timp de o s pt mân  

3.2.2.3. Evaluarea nivelurilor de fond local, urban, regional 

Aplicând tehnicile de modelare s-au efectuat dispersiile care au pus în eviden  nivelul 
calit ii aerului pentru indicatorii: CO, SO2, NOx, PM10, PM2,5 , Pb, Cd, As, Ni - permi ând 
evaluarea fondurilor:  local, urban i regional. 

3.2.2.3.1. Principalele surse de emisie care pot contribui la degradarea calit ii aerului din 
jude ul C l ra i. 

 Activit i economice 

Repartizarea surselor de emisie pe sectoare de activitate i coduri NFR s-a f cut pe baza 
Raportului de emisii pe agen i economici i coduri pus la dispozi ie de APM C l ra i i ulterior de 
ANPM. Acestea sunt sintetizate tabelar i marcate pe harta jude ului. 

 
Tabelul nr. 3-7 Sursele de emisie pe tipuri de activit i i reparti ia spa ial  a agen ilor 
economici în cadrul jude ului  C l ra i 

Nr. 
crt. 

AGEN I ECONOMICI 

Cod NFR Denumire Coordonate Google 
Earth Coordonate AERMOD 

X Y X Y 
0 1 2 3 4 5 6 

1 302499 687279 347154.66 641664.53 

1.A.4.c.ii 
Vehicule nerutiere şi alte utilaje mobile în 
agricuItur /silvicltur /pescuit 

1.A.4.c.i 
Agricultur /silvicultur /pescuit - Surse 
sta ionare 

4.D.2.b 
Opera ii agricole efectuate în afara fermelor, 
inclusiv depozitarea, manevrarea şi 
transportul produselor agricole în vrac 

2 304643 683916 343841.13 643880.80 
2.C.1 Fabricare font  şi o el 

1.A.2.a 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare font  şi o el şi fabricare feroaliaje 

3 304824 686954 346899.77 643906.55 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

4 302079 688136 348020.94 641190.93 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

5 301104.94 687455.05 347594.98 640087.19 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

6 306174 684259 344034.96 645312.13 

1.A.2.f.ii 
Surse mobile nerutiere, echipamente 
industriale 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

1.A.2.a 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare font  şi o el şi fabricare feroaliaje 

2.C.1 Fabricare font  şi o el 

7 301806 686161 346038.48 640985.98 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

8 304763 686165 346327.06 643964.58 
1.A.2.f.i 

Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Alte surse stationare 

2.A.7.d Alte produse minerale 

9 302763 686494 346404.75 641762.62 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  
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0 1 2 3 4 5 6 

10 301407 684966 344796.77 640579.27 

2.D.2 
Fabricarea produselor alimentare şi a 
b uturilor 

1.A.2.e 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare alimente, b uturi şi tutun 

6.B Colectarea, epurarea şi stocarea apelor uzate 
6.C.d Crematorii 

11 301052 687333 347297.55 640156.27 
2.A.6 Asfaltarea drumurilor 

1.A.2.f. 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Altele 

12 304479 684734 344703.24 643727.13 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

13 305110 685089 350291.48 640798.55 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

1.A.2.f.ii 
 

Surse mobile nerutiere, echipamente 
industriale 

2.C.3 Fabricare aluminiu 

1.A.2.b 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare metale neferoase 

14 301754 690343 350090.50 640743.73 
1.A.4.a.i 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

1.A.2.f.i 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Alte surse stationare 

15 304621 684719 344679.97 643847.29 
2.D.2 

Fabricarea produselor alimentare şi a 
b uturilor 

1.A.2.e 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare alimente, b uturi şi tutun 

16 302695 686676 346584.69 641835.21 
1.A.4.a.i 
 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

17 301760.20 688759.12 348598.21 640838.69 
1.A.2.d 

Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare celuloz  şi hârtie 

6.B Colectarea, epurarea şi stocarea apelor uzate 

18 299300 685300 345239.46 638311.80 
2.A.6 Asfaltarea drumurilor 

1.A.2.f.i 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Alte surse stationare 

19 329765 619381 279943.18 670452.89 
1.A.2.f.ii 

Surse mobile nerutiere, echipamente 
industriale 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

20 328970 621223 281865.36 669760.28 

1.A.4.a.ii 
Echipamente şi utilaje mobile în activit i 
comerciale şi institu ionale 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

6.B Colectarea, epurarea şi stocarea apelor uzate 

21 327721 649653.63 309612.30 668032.35 

1.A.4.a.ii 
Echipamente şi utilaje mobile în activit i 
comerciale şi institu ionale 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

1.A.2.f.i 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Alte surse stationare 

6.B Colectarea, epurarea şi stocarea apelor uzate 

22 327721 649653.63 310252.67 667884.97 
1.A.4.a.i 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

6.B Colectarea, epurarea şi stocarea apelor uzate 

23 293145 631443 290971.69 633512.77 
1.A.4.a.i 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

3.B.1 Degresarea 

24 288023.28 630990.70 290603.63 628582.23 1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

25 306701 610616 270641.97 647711.57 
3.D.1 Tip rire 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  
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26 307862.1 679724.54 339863.44 647224.40 
1.A.4.a.i 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

6.C.d Crematorii 

27 314322 602831 263800.28 655774.51 
2.D.2 

Fabricarea produselor alimentare şi a 
b uturilor 

1.A.2.e 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare alimente, b uturi şi tutun 

28 335617 630365 291120.21 676264.43 1.B.2.a.v Distribuirea produselor petroliere 

29 296155 683631 343504.97 635528.76 

1.A.4.a.i 
Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

4.D.2.b 
Opera ii agricole efectuate în afara fermelor, 
inclusiv depozitarea, manevrarea şi 
transportul produselor agricole în vrac 

30 327750 647036 307594.02 667842.13 

1.A.4.c.ii 
Vehicule nerutiere şi alte utilaje mobile în 
agricuItur /silvicltur /pescuit 

1.A.2.f.ii 
Surse mobile nerutiere, echipamente 
industriale 

4.D.2.b 
Opera ii agricole efectuate în afara fermelor, 
inclusiv depozitarea, manevrarea şi 
transportul produselor agricole în vrac 

31 328704 688178 348681.55 667794.58 4.D.2.b 
Opera ii agricole efectuate în afara fermelor, 
inclusiv depozitarea, manevrarea şi 
transportul produselor agricole în vrac 

32 301597 690470 350405.18 640530.04 
1.A.4.a.i 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

1.A.2.f.i 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Alte surse stationare 

33 299539.29 684494.41 344268.23 638484.54 
4.B.8 Porcine 
4.B.1.a Vaci de lapte 
6.C.d Crematorii 

34 307301 688169 348273.03 646608.62 4.B.9.b Pui de carne 
35 305774 685834 345853.12 644877.15 

 
4.B.9.a 
 

G ini de ou  
36 309773 682555 342491.90 648659.29 
37 310496 680859 341040.83 649838.38 
38 326655 687907 348129.81 665980.47 
39 303870 691394 350672.44 643168.74 

40 303768.60 686331.50 345987.48 642911.83 

1.A.4.c.ii 
Vehicule nerutiere şi alte utilaje mobile în 
agricuItur /silvicltur /pescuit 

4.D.2.b 
Opera ii agricole efectuate în afara fermelor, 
inclusiv depozitarea, manevrarea şi 
transportul produselor agricole în vrac 

41 299786 683258 343137.36 638915.06 

2.D.2 
Fabricarea produselor alimentare şi a 
b uturilor 

1.A.2.e 
Arderi în industrii de fabricare şi construc ii- 
Fabricare alimente, b uturi şi tutun 

6.B Colectarea, epurarea şi stocarea apelor uzate 
6.C.d Crematorii 

42 306751 611008 270888.26 647926.75 4.B.9.b 
 
4.B.8 
 
6.C.d 

Pui de carne 
43 292454 625903 285387.12 632854.10 
44 326655 687907 348582.34 668125.88 Porcine 
45 304189 651430 311386.22 644388.86 

Crematorii 
46 314694 618230 278303.36 655652.81 
47 303761 667922 327889.99 643345.02 4.B.9.b Pui de carne 
48 306991.22 682054.54 341986.42 646280.32 4.B.8 Porcine 
49 306690 701899 361892.54 645899.90 4.B.9.b Pui de carne 
50 327035.56 692577.31 352888.74 665920.37  

1.A.4.a.i 
 
4.B.9.b 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  51 303641.96 693985  353758.30 642607.95 

52 327110.60 706391.26 365823.69 665682.97 Pui de carne 

53 328245 704582 364880.57 666831.06 4.D.2.b 
Opera ii agricole efectuate în afara fermelor, 
inclusiv depozitarea, manevrarea şi 
transportul produselor agricole în vrac 

54 304802.29 656891.12 316939.12 644710.73 4.B.9.b Pui de carne 
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55 328840 680467 340733.46 668365.25 

4.B.9.b Pui de carne 
56 327601.15 681151.89 341511.71 666984.86 
57 329783.53 672336.48 332837.80 669246.83 
58 328457.94 674222.24 334697.53 667983.50 
59 327833.04 682222.67 342837.53 667132.61 4.B.9.a G ini de ou  
60 311132.92 605508.83 265640.01 652290.23 4.B.9.b Pui de carne 
61 321178.7 634575.4 294710.80 661687.01 4.B.9.b Pui de carne 

62 309577.49 612504.14 272684.63 650656.82 
1.A.4.a.i 

Comercial/institu ional- înc lzire comercial  
şi institu ional  

4.B.8 Porcine 
63     1.A.4.b.i   Consum rural/urban lemn, GPL, gaz natural 

 

Tabelul nr. 3-8 Sursele de emisie inc lzire reziden ial  (cod NFR 1.A.4.b.i) în cadrul jude ului  
C l ra i 

ID Desc X1 Y1 

    [m] [m] 
PCT1 Primaria Borcea 379864.24 656945.25 

PCT2 Comuna Cascioarele 277351.01 633562.03 

PCT3 Comuna Chiselet 308603.38 638759.89 

PCT4 Primaria Luica 286752.01 645221.56 

PCT5 Comuna Mitreni 288617.03 638431.76 

PCT6 Comuna Roseti 355931.03 643591.99 

PCT7 Primaria Sohatu 280199.39 655891.86 

PCT8 Primaria Soldanu 281793.70 644495.80 

PCT9 Primaria Spantov 303110.02 633033.11 

PCT10 Primaria Stefan Cel Mare 370763.11 667077.01 

PCT11 Stefan Voda 345805.68 656147.42 

PCT12 Primaria Tamadau Mare 285598.17 671669.50 

PCT13 Primaria Ulmeni 298009.15 635859.73 

PCT14 Primaria Ulmu 313753.00 649036.98 

PCT15 Primaria Comunei Unirea 367663.10 648361.01 

PCT16 Primaria Vasilati 275849.68 651898.03 

PCT1 Primaria Fundulea 280765.80 671713.12 

PCT2 Primaria Municipiului Oltenita 291039.99 629381.56 

 Surse emisie transport rutier, feroviar i fluvial 

 Transport rutier  – surse liniare pe arterele principale de circula ie: drumuri na ionale 
europene, drumuri na ionale principale, drumuri na ionale secundare . 

Tabelul nr. 3-9 Trafic mediu zilnic anual pe drumurile na ionale din jude ul C l ra i – 2015 

DN 
Lg recenzata 
(km) 

Total 
vehicule Autoturisme  Microbuze 

Autobuze 
autocare 

Autocamioane 
<3,5t 

Autovehic
ule tip TIR 

Autocamioane 
i derivate cu 

>2 axe 
3 243.422 3115 2349 102 126 228 162 148 

3A 79.826 991 689 28 26 102 83 63 
3B 92.170 2908 2035 137 116 312 131 177 
4 47.850 7580 5593 353 285 665 208 476 
21 126.40 7193 4545 136 150 863 880 619 
31 59.200 3074 2333 84 127 270 109 151 
41 64.085 3093 1672 129 293 248 332 419 
A2 200.030 14544 11112 579 122 671 1294 766 

Total 912.983 42498 30328 1548 1245 3359 3199 2819 
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Not : Celelalte tipuri de vehicule sunt reprezentate de : biciclete, motociclete, tractoare i vehicule speciale, vehicule cu 
trac iune animal  
 
Tabelul nr. 3-10 Trafic mediu zilnic anual pe drumurile jude ene din C l ra i  2015 

DJ 
Lg total  jud 
(km) 

Total 
vehicule Autoturisme  Microbuze 

Autobuze 
autocare 

Autocamioane 
<3,5t 

Autovehicule 
tip TIR 

Autocamio
ane i 
derivate cu 
>2 axe 

100 18.855 693 600 29 29 33 4 27 
301 23.64 2155 1648 113 110 211 45 141 
302 13.865 793 603 9 61 107 4 18 
303 51.2 1857 1151 168 191 215 82 218 
304 21.00 325 259 7 12 36 6 12 
305 31.929 1186 817 86 74 111 44 140 
306 22.40 1784 980 126 70 200 200 334 
313 14.107 776 559 33 20 68 48 81 
402 50.56 919 774 21 35 57 20 33 
403 34.80 1412 1034 60 21 132 86 139 
411 18.00 660 512 42 37 49 7 55 
412 25.166 743 498 59 24 110 15 96 
201B 23.22 1730 1373 53 60 121 89 87 
213A 16.00 142 100 4 2 26 5 9 
307A 17.30 902 347 151 113 106 95 241 
310A 8.200 594 379 21 38 77 48 52 
Total 390.242 16671 11634 982 897 1659 798 1683 
Not : Celelalte tipuri de vehicule sunt reprezentate de : biciclete, motociclete, tractoare i vehicule speciale, vehicule cu 
trac iune animal  
Sursa : Recens mât  trafic 2015 -  CESTRIN 

Tabelul nr. 3-11 Transport rutier de m rfuri pe tipuri de autovehicule în anul 2014 
 mii tone-km 
 Cont propriu Contra plat  Total  
Autocamioane 4447581 9018900 13466481 
Autotractoare 4256775 17411965 21668740 
Total  8704356 26430865 35135221 
Sursa: INS 

  Transport feroviar – surse liniare 
 
Tabelul nr. 3-12 Transport feroviar în anul 2014 
Parcursul tarifar al m rfurilor mii tone-km 
Transport na ional 9809197 
Tranport interna ional 2335451 
Tranzit 119793 
Total  12264441 
Sursa: INS 
 
Tabelul nr. 3-13 Circula ia feroviar  în anul 2014 
Rela ia tren-km 
Fundulea – Lehliu – Fete ti 
Bucure ti Sud grupa c l tori – Olteni a  
Ciulni a – C l ra i Sud 

2536550,7 din care: 
Trac iune electric  2072914,2 
Tractiune diesel     463636,5 

 
Tabelul nr. 3-14 Transport feroviar de c l tori în anul 2014 
Volum trafic realizat de SNTFC CFR CALATORI Tren-km 
Locomotive electrice 984680 
Sursa SRTFC CFR CALATORI – SUC CONSTANTA 
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 Transport fluvial  
 
Tabelul nr. 3-15 Traficul portuar maritim pe tipuri de nav  în anul 2014 
Tip de nave maritime Tonaj brut 

(mii tone) 
Nave vrac lichid 10396 
Nave vrac solid 22109 
Nave port – container 15653 
Transportoare specializate 333 
Nave pentru m rfuri generale 3036 
Barje de înc rc turi solide 2 
Nave de croazier  72 
Total  54170 
Sursa: INS 
 
Tabelul nr. 3-16 Traficul fluvial in anul 2014 – Portul Olteni a 

Tip nave  Num r  Combustibil 
folosit 

Nave propulsate cu puterea de pân  la 1000 kw 180 
Motorin  standard 

Euro 5 
Nave propulsate cu puterea de pân  la 2000 kw 233 
Nave propulsate cu puterea de peste 2000 kw 21 
Total  434 
Sursa : Autoritatea Naval  Român  – C pit nia Zonal  Giurgiu  - Oficiul de C pit nie Olteni a 
 
Tabelul nr. 3-17 Traficul fluvial in anul 2014 – Portul C l ra i 
Tip nave propulsate – puterea motorului exprimat  în kw Num r  Combustibil 

folosit 
Imping toare cu puterea pân  la 500 kw 257 

Motorin  
standard Euro 5 

Imping toare cu puterea de la 500  - 1000 kw 298 
Imping toare cu puterea de la 1000 - 2000 kw 103 
Imping toare cu puterea peste 2000 kw 58 
Nave de pasageri cu cabine  cu puterea peste 1000 kw 34 
Nave autopropulsate pentru transport marf  cu puterea  pân  la 1000 kw 268 
Nave autopropulsate pentru transport marf  cu puterea de peste 1000 kw 103 
Treceri cu bacul de la un mal la altul al c ii navigabile 8548 curse 

Not : Num rul de nave propulsate (puterea motorului exprimat  în kw) i bacurile de trecere (1 curs  = Chiciu-Regie i 
retur) sunt înregistrate în Registrul de intrare – ie ire nave din Portul C l ra i. Sursa: CNAPDF SA GIURGIU - 
C pit nia Portului C l ra i 
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Figura nr. 3-3 Harta surse de emisie pe tipuri de activitate jude ul C l ra i 
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3.2.2.3.2. Evaluarea nivelului de fond local 
 Evaluarea nivelului de fond local  s-a realizat pentru tipurile de activit i: 

- industrie inclusiv producere de energie termic  i electric ; 
- energie – consum reziden ial – GPL, lemn; 
- agricultur ; 
- trafic; 
- total 

Rezultatele privind nivelul concentra iilor pe tipuri de activit i i structur  spa ial  sunt centralizate în tabelul nr.3-18 i reprezentate grafic 
prin h r i de dispersie pentru fiecare indicator (figurile nr .3-4 ÷ 3-34). 

Tabelul nr. 3-18 Rezultate obtinute prin tehnici de modelare – FOND LOCAL  

TIP FOND / 
INDICATOR 

Perioada 
de 

mediere 
UM 

TIP ACTIVITATE Valoare 
limita(VL) / 
nivel critic 
anual (NCA) 

Valoare 
tinta 
(VT) 

Prag de 
alerta 
(PA) INDUSTRIE 

ENERGIE (REZIDENTIAL) 
AGRICULTUR  TOTAL TRANSPORT 

GPL CARBUNE/ 
LEMN 

FOND LOCAL          

SO2 
1 ora g/m3 - - - - - - 350 - 500 
24 ore g/m3 - - - - - - 125 - - 
1 an g/m3 0,24192 0,03772 6,1033 0,00579 6,38873 - 20 - - 

NOx (NO2) 
1 ora g/m3 - - - - - 3,13-37,50 200 - 400 

1 an g/m3 0,59123 3,77188 30,5165 0,81017 35,68978 - 
40 

- - 
NCA: 30 

PM10 
24 ore g/m3 - - - - -  50 - - 
1 an g/m3 0,03716 0,03772 0,0002 25,88696 25,96204 1,03-10,43 40 - - 

PM2,5 1 an g/m3 0,02852 0,03772 0,0002 3,48476 3,5512 - 25   
CO 8 ore mg/m3 0,00019338 0,00377188 0,0000015 0,00028935 0,00425611 0,019-0,638 10  - - 
Pb 1 an g/m3 0,00003 0,00007 0,02441 0,00001 0,02452 - 0.5 - - 
As 1 an ng/m3 - 0,01 0,31 - 0,32 - - 6 - 
Cd 1 an ng/m3 - 0,01 0,61 0,01 0,63 = - 5 - 
Ni  1 an ng/m3 0,45 0,07 1,22 0,01 1,75 = - 20 - 

 
Nivelul calitativ al aerului este pus in eviden  prin concentra ii maxime anuale cu valori: 

-  situate sub limitele admise/ valori int  pentru indicatorii: SO2, CO, PM10, PM2,5 , Metale (Pb, As, Cd, Ni) 
- situate peste NCA pentru indicatorul NOx(NO2) dar sub VL 

Transpunerea grafic  pe h r i de dispersie se reg se te în figurile: 3-4 ÷ 3-34 
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Figura nr. 3-4 Fond local – activitate industriala – SO2        

 Figura nr. 3-5 Fond local – activitate industriala – NOx  

     Figura nr. 3-6 Fond local – activitate industrial  - CO 
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Figura nr. 3-7 Fond local – activitate industrial  –PM10  

        Figura nr. 3-8 Fond local – activitate industrial -PM2,5  

Figura nr. 3-9 Fond local – activitate industrial  - Ni  
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Figura nr. 3-10 Fond local – activitate agricol  – SO2 

      Figura nr. 3-11 Fond local – activitate agricol  – NOx  

             Figura nr. 3-12 Fond local – activitate agricol  - CO 
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Figura nr. 3-13 fond local – activitate agricol  – PM10 

      Figura nr. 3-14 Fond local – activitate agricol  – PM2,5 

             Figura nr. 3-15 Fond local – consum reziden ial GPL–SO2 
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Figura nr. 3-16 fond local – consum reziden ial GPL – NOx   

           Figura nr. 3-17 Fond local – consum residential GPL – CO  

Figura nr. 3-18 Fond local – consum residential GPl – PM10 
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Figura nr. 3-19 Fond local – consumrezidential GPL – PM2,5  

Figura nr. 3-20 Fond local – consum residential lemn – SO2 

      Figura nr. 3-21 Fnd local – consum residential lemn - NOx 
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Figura nr. 3-22 Fond local – consum reziden ial lemn – CO  

      Figura nr. 3-23 Fond local – consum residential lemn – PM10 

               Figura nr. 3-24 Fond local – consum reziden ial lemn – PM2,5 
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Figura nr. 3-25 Fond local – consum reziden ial lemn – Pb 

                   Figura nr. 3-26 Fond local - consum reziden ial lemn – Cd 

             Figura nr. 3-27 Fond local – consum reziden ial lemn - As 
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Figura nr. 3-28 Fond local – consum reziden ial lemn – Ni  

       Figura nr. 3-29  Transport rutier DJ – CO 

             Figura nr. 3-30  Transport rutier DN - CO 
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Figura nr. 3-31 Transport rutier DJ – NOx  

      Figura nr. 3-32 Transport rutier DN – NOx 

             Figura nr. 3-33 Transport rutier DJ - PM 
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Figura nr. 3-34 Transport rutier DN - PM 

 
 
 
 


