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Fond regional Natural 
Sursele poten iale de poluare natural  din cadrul jude ului sunt reprezentate prin: 

1.  – eroziunea solului – particule fine de sol 
2. – particule vegetale – polen, ciuperci,  

La nivelul anului 2014 suprafata terenurilor degradate si neproductive era de 2425 ha, 
reprezentând 0,48% din suprafata total  a judetului. 

Nu se detin informatii referitoare la programe i ac iuni privind utilizarea terenurilor prin 
proiecte, planuri si programe integrale. 

Sursa: INS, Directia pentru agricultura 

Fond regional transfrontalier 
România se învecineaz  în partea de sud cu districtele Veliko Tarnovo, Ruse i Silistra – 

parte din Regiunea Nord - Central  a Bulgariei. 
Zona transfrontalier  inclus  în aceast  evaluare se afl  în regiunea Nord/Dun re.  

Corespondentul jude ului C l ra i este Districtul Silistra care face parte din Regiunea Nord-Central  
a Bulgariei in care este concentrata 1,6% din popula ia Bulgariei. 

Aici sunt dezvoltate mai multe sectoare ale activita ii economice, printre care agricultura, 
industria textil , industria mobilei, produc ia de produse din inox, produc ia de produse alimentare 
din carne şi lapte şi produc ia de c r mizi. Ponderea cea mai mare o are sectorul agrar. 

Conform Evalu rii de mediu pentru Programul de Cooperare Transfrontalier  România – 
Bulgaria 2014-2020, în Bulgaria, într-o perioad  de 10 ani, concentra ia atmosferic  a dioxidului de 
azot a sc zut cu 53%, cea a dioxidului de sulf cu 65% (în special datorit   descre terii emisiilor din 
termocentrale ca urmare a instal rii de instala ii de desulfurare), cea a amoniului cu 62%, cea a 
compu ilor organici volatili non-metanici cu 85%. 

 
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), staii 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 experi 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 .  
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3.3.Caracterizarea indicatorilor viza i în planul de men inere a calit ii aerului şi informa ii 
corespunz toare referitoare la efectele asupra s n t ii popula iei sau, dup  caz, a 
vegeta iei 

3.3.1.  Efecte asupra s n t ii popula iei, vegeta iei, mediului 
 Dioxid de sulf (SO2) 

Efecte asupra sanatatii umane  

Diferitele concentratii ale dioxidului de sulf în atmosfer  i timpul de expunere, pot produce 
diferite afectiuni asupra s n t ii umane. 

Ac iunea toxic  principal  a dioxidului de sulf este cea de iritant, în special a c ilor 
respiratorii superioare: în cazul unor concentra ii mult crescute, dioxidul de sulf afecteaz  direct 
aparatul respirator. 

Se cunoaste actiunea nociv  a dioxidului de sulf asupra organelor hematopoietice (maduva 
osoasa, splina). 

Toxicul favorizeaza formarea methemoglobinei si deregleaza metabolismul glucidelor. 
Inhalat, in concentratii mici si repetate, exercita o actiune iritanta asupra mucoaselor, iar in 

cantitati mai mari, provoaca raguseala si senzatie de constrictie toracica, bronsita. 
Concentratiile mari produc bronsite acute, dispnee, tendinta spre lipotimie. 
Pe langa simptomele mentionate, dioxidul de sulf produce iritarea ochilor insotita de 

lacrimare si usturime. 
Stropirea cu dioxid de sulf poate provoca degeraturi datorita actiunii sale de racire puternica 

(-5C). 
La nivel celular produce schimb ri a acizilor nucleici, care sunt factori ereditari. 
Dioxidul de sulf poate potenta efectele periculoase ale ozonului. 

 Efecte asupra vegeta iei 

Pentru plante, dioxidul de sulf este considerat cel mai toxic poluant atmosferic, acesta 
distrugand esuturile vegetale şi clorofila si împiedicând procesul de fotosintez ; 

Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele rosii si negre, frasinul 
alb, lucerna, murele. Multe plante prezinta o sensibilitate accentuata la actiunea oxizilor de sulf in 
comparatie cu oamenii si animalele. Sensibilitatea variaza in functie de concentratie si de timpul de 
expunre. 

Dioxidul de sulf provoac  leziuni localizate, cu efecte generale asupra plantelor. 

Celulele sunt mai întâi inactivate. Daca atacul este masiv, tesuturile vegetale se distrug 
ramanand urme caracteristice asupra nervurilor. Leziunile provocate de dioxidul de sulf si tulburarile 
produse in asimilatia clorofiliala diminueaza fotosinteza. Mecanismul actiunii toxice a dioxidului de 
sulf asupra plantelor este inca putin cunoscut. Se stie insa ca actiunea sa toxica este determinata de 
proprietatile sale oxido-reducatoare si de aciditatea sa. O serie de factori ca luminozitatea puternica, 
umiditatea si temperatura favorizeaza aparitia leziunilor chiar la concentratii mai mici de dioxid sulf. 

Comportamentul diferitelor specii de vegetale la actiunea dioxidului de sulf este foarte variar. 
Plantele cu frunze suculente prezinta cea mai mare sensibilitate, in tipm ce plantele cu frunze 
aciculare prezinta cea mai mare rezistenta. 
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 Efecte asupra mediului 

In atmosfera, contribuie la acidifierea precipitatiilor, cu efecte toxice asupra vegetatiei si 
solului, dar si asupra ecosistemlor lotice si lentice. 

Oxizii de sulf ataca diversele materiale mai ales cand, in prezenta umiditatii, sunt trecuti in 
acid sulfuric, cu capacitate de distrugere mai mare. Dioxidul de sulf in prezenta particulelor are o 
capacitate de distrugere si mai mare. Astfel, oxizii de sulf corodeaza suprafetele metalice, 
deterioreaza si decoloreaza cladirile, ataca marmura si orice piatra de constructie, deteriorand astefel 
monumentele. Aciditatea aerului poluat datorata oxizilor de sulf, deterioreaza si decoloreaza 
tasaturile, obiectele de piele, hartia etc. 

In prezen a luminii, a nucleelor de cea , a particulelor solide de natur  organic , a oxizilor de 
azot şi a ozonului, dioxidul de sulf particip  la efectul de smog fotochimic sau cea a de fum cu efecte 
mortale asupra organismului uman. 

 Oxizii de azot (NOx)   

Efecte asupra s n t ii umane  

Protoxidul de azot are o slaba toxicitate. Protoxidul de azot exercit  ac iune asupra sistemului 
nervos central, provocând delir pl cut, halucina ii, veselie i râs. In stare pur , poate produce asfixii. 
Respira ia devine greoaie, fa  palid , apare cianoza, înso it  de grave tulbur ri nervoase i cardiace. 
Se elimin  repede, nealterat, prin pl mâni. 

Oxidul i – mai ales – dioxidul de azot pot provoca accidente în industrie, tiut fiind faptul c  
în aer oxidul trece la dioxid. 

Acesti oxizi sunt iritanti ai mucoaselor i în special ai mucoaselor c ilor respiratorii, la 
nivelul c rora pot provoca edem acut. Oxizii sunt methemoglobinizati.  

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni (gradul de 
toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la 
concentra ii ridicate poate fi fatal , iar la concentra ii reduse afecteaz  esutul pulmonar. 

Intoxicatia supraacuta, rezulta din inhalarea concentratiilor mari de oxizi (500-5000 ppm), 
conduce la moarte în cateva secunde fie prin atingerea directa a centrului respirator, fie prin sincopa 
reflex , provocat  de agresiunea brutal  a aparatului respirator. 

 Efecte asupra vegeta iei i animalelor 

În concentra ii mari, la plante, oxizii de azot produc la nivel celular o umflare a tilacoidelor 
din cloroplaste, diminuând fotosinteza, producând albirea sau moartea esuturilor plantelor, reducerea 
ritmului de cre tere a acestora.  

Este îns  dificil de determinat cu exacitate, care efecte sunt rezultatul direct al ac tiunii 
oxizilor de azot si care al actiunii poluantilor secundari produsi in ciclul fotolitic al oxizilor de azot. 
S-a dovedit ca unii dintre acesti poluanti secundari sunt foarte v t m tori pentru plante. Actiunea 
concentratiilor ridicate de dioxid de azot asupra plantelor s-ar putea datora i form rii de acid azotic. 
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La o expunere de o ora la concentratii relativ ridicate de dioxid de azot, de exemplu de 25 
ppm, se produce cadera frunzelor. La o expunere de o ora, la concentratii de 4-8 ppm, se observa la 
unele plante o necroza care cuprinde aproximativ 5% din suprafata frunzei. 

Cercetarile asupra mortalitatii animalelor indica faptul ca dioxidul de azot este de patru ori 
mai toxic decat monoxidul de azot. In atmosfera poluat , monoxidul de azot nu este iritat i nu este 
considerat un pericol pentru s n tate. Pericolul privind prezen a monoxidului de azot în atmosfera 
poluat  const  în faptul ca se oxideaza la dioxid de azot care este mult mai toxic. 

Efectele toxice ala dioxidului de azot asupra animalelor se manifesta prin schimbari in 
functionarea plamanilor, modificari in structura proteinelor, schimb ri celulare, m rirea veziculelor 
pulmonare, modificari hematologice si enzimale, pierderi in greutate, susceptibilitatea la infectii 
respiratorii etc. 

Efecte asupra mediului 

Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea 
calit ii apei, efectului de ser , reducerea vizibilit ii în zonele urbane si favorizeaz  procesul de 
eutrofizare care are ca efect acumularea nitra ilor la nivelul solului ce pot provoca alterarea 
echilibrului ecologic ambiental. 

Modul cel mai obisnuit de manifestare a poluarii urbane a aerului îl constituie reducerea 
vizibilit ii. Aceasta este cauzat  de dispersia i absorb ia luminii de catre particulele sau gazele din 
atmosfera. 

Dioxidul de azot - intens colorat - absoarbe lumina in intreg spectrul vizibil, dar mai ales la 
lungimi de unde mici (violet, albastu si verde). 

 In atmosfera dioxidul de azot reduce stralucirea si contrastul dintre obiectele indepartate si 
produce impresia ca orizontul si obiectele sunt colorate galben-pal pana la rosu-brun. 

Prezenta suplimentara a particulelor solide si aerosolilor combinata cu prezenta dioxidului de 
azot reduce si mai mult vizibilitatea, contrastul si stralucirea obiectelor, dar suprim  efectul de 
colorare a oxizilor de azot. 

 Particule în suspensie (PM10 si PM2,5) 

Efecte asupra sanatatii umane 

PM pot provoca sau agrava bolile cardiovascule si pulmonare, ducand la infarct miocardic si 
aritmii. 

Efecte asupra mediului 

PM10 si PM2.5 actioneaza ca un gaz cu efect de sera ce are ca efect racirea climei, desi uneori 
poate produce si efectul invers, de incalzire al acesteia. 

De asemenea, compusii pot modifica dinamica precipita iilor i pot afecta propriet ile 
albedoului prin modificarea capacit ii de reflec ie a luminii de c tre z pad . 

Dispersia luminii de c tre particulele în suspensie joac  un rol major în nivelul vizibilitǎ ii, al 
temperaturii la nivelul solului şi în proiectarea sistemelor de m surare a aerosolilor. Problema 
dispersiei luminii, de c tre norii forma i din particule mici, poate fi formulat  astfel: dispersia 
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exercitat  de o particul  depinde de m rimea, indicele de refrac ie, forma acesteia şi de lungimea de 
und  a razei incidente. 

 Ozon (O3)  

Efecte asupra sanatatii umane 

Sursele de intoxicatie cu ozon sunt multiple. Produsul poate degaja atât în cursul prepar rii 
sau utiliz rii lui, cât i în apropierea l mpilor cu raze ultraviolet, a l mpii cu vapori de mercur, cu 
ocazia sudurii electrice cu arc) in atmosfera inerta etc. 

Actiunea ozonului este diferita dupa concentratia gazului, durata de expunere, toleranta 
individuala si gradul de activitate in timpul expunerii. 

Vaporii de ozon sunt în mod special iritanti pentru sistemul respirator i mucoasele oculare. 

Unii specialisti afirm  c  expunerea prelungit  la concentra ii mici, de 0.05 ppm, trebuie 
evitat  din cauza ac iunii sale asupra c ilor respiratorii. 

Ozonul lichid poate provoca arsuri cutanate. 

 

 Efecte asupra vegeta iei 

Ozonul sl be te capacitatea plantelor de a rezista la d un tori; cauzeaz  distrugerea frunzelor 
si reduce ritmul de crestere al p durilor, producând grave tulbur ri la nivelul ecosistemlor locale. 

Efecte asupra mediului 

Ozonul este o component  de baz  în polu ri puternice ale mediului cum sunt ploile acide i 
smogul, i face parte din grupa gazelor de ser  (cele care absorb radia ia termic  la suprafa a 
solului).  

 Monoxid de carbon (CO)  

Efecte asupra sanatatii umane 

Oxidul de carbon este un poluant deosebit de important pentru faptul ca este foarte des 
intalnit ca urmare a proceselor de combustie.  

Se cunoa te o singur  modalitate sigur  de ac iune a oxidului de carbon i anume blocarea 
prin complexare a hemoglobinei i formarea carboxihemoglobinei care devineinapta pentru 
transportul oxigenului în organism. Fenomenele toxice provocate sunt, în general, cele ale anoxemiei 
(lipsa de oxigen). Spre deosebire de alte anoxemii, de exemplu aceea provocat  de altitudine, în care 
tensiunea partial  a oxigenului în plasma sangelui arterial are un rol important, in anoxemia 
carbonica, tensiunea partiala a oxigenului in sange arterial ramane normala. Aceasta face ca centrul 
respirator in anoxemia oxicarbonica s  nu fie excitat si in consecinta frecventa respiratorie sa nu 
sufere modificari. 

Anoxemia oxicarbonica prezinta un tablou de afectiune cu predominanta circulatorie. Aceasta 
se explica prin faptul ca miocardul, ca tesut foarte activ (lipsit de mioglobina in care sa fie 
inmagazinat oxigen), este printre primele tesuturi care sufera din lipsa de oxigen. Fenomenele de 
sincopa in intoxicatia cu CO sunt mai frecvente si mai grave cu cat activitatea fizica este mai intensa. 

http://www.comune.ro/?/tema_consultanta/icon8/
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Cel mai sensibil la insuficienta de oxigen si cel mai usor vulnnerabil este tesutul cerebral; 
creste permeabilitatea capilarelor si tesutul cerebral, precum si tensiunea intracraniana. 

Efecte asupra mediului 
Printre factorii de mediu influentati de prezenta monoxidului de carbon, mentionam: 
- microclimatul (temperatura, presiune, umiditate); 
- existenta in aer, alaturi de CO, a altor substante nocive, printre care: H2S, HCl, vapori 

nitrosi, anhidrida, sulfuroasa, etc., substante care maresc capacitatea de actiune a CO. 
Monoxidul de carbon în condi ii atmosferice se leag  repede cu oxigenul atmosferic şi 

formeaz  CO2, CHx şi oxizii toxici emişi în atmosfer  particip  la efectul de ser  
Dintre principalii factori determinanti ai efectului de sera este important de mentionat 

smogul, ce reprezinta, in general, un amestec de monoxid de carbon şi compuşi organici din 
combustia incomplet  a combustibililor fosili cum ar fi c rbunii şi de dioxid de sulf de la impurit ile 
din combustibili. În timp ce smogul reac ioneaz  cu oxigenul, acizii organici şi sulfurici se 
condenseaz sub form  de pic turi, înte ind cea a. 

 Benzen (C6H6) 

Efecte asupra s n t ii umane 
Benzenismul – boala provocat  prin ac iunea benzenului asupra organismului – este una 

dintre cele mai grave boli, prin multitudinea organelor ce pot fi lezate, prin urm rile serioase pe care 
le las  i prin greutatea cu care se face revenirea la normal. In functie de cantitatea de benzen care 
p trunde în organism i de timpul cât dureaz  expunerea, se cunosc dou  tipuri de intoxicatii: 
intoxicatia acut  i cronic . 

Patrunderea toxicului în organism se poate face pe cale cutanat  dar mai ales pe cale 
respiratorie, în proportie de 90-95%.  

 
 Efecte asupra mediului 
Cele mai des întâlnite forme de poluare cu benzen sunt: poluarea apei, poluarea solului, 

poluarea aerului (atmosferic )., 
 Arsen (As) 
Efecte asupra sanatatii umane 
Arsenul in stare pura nu este toxic, dar poate deveni din cauza prezentei anhidridei 

arsenioase. 
In contact cu pielea sau cu mucoasele, provoaca eczeme, ulceratii. 
Compusii arsenului insa se deosebesc prin toxicitatea lor considerabila, provocand modificari 

care afecteaza in special capilarele, metabolismul, sistemul nervos, etc. 
Combinatiile arsenului trivalent actioneaza mult mai puternic decat combinatiile arsenului 

pentavalent. 
Toxicitatea arsenului este, de asemenea, i în func ie de solubilitatea lui. De exemplu, 

realgarul si orpimentul, dulfuri putin solubile, prezint  o toxicitate redusa. 
In intoxicatiile profesionale, calea principala de patrundere a toxicului in organism este cea 

respiratorie; cea digestiva este secundara, iar absorbtia prin piele nu poate fi practic luata in seama. In 
sange, arsenul circula legat de hematii, iar depozitarea se face in piele, ficat, rinichi si oase. 
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Eliminarea se face pe diverse cai: prin rinichi, intestine, piele si anexele sale si chiar prin 
lapte; se pare insa, ca cea mai importanta cale de eliminare a toxicului este cea renala. 

Eliminarea compusilor minerali de arsen este lenta (15-40 zile). Arsenul este deci un toxic 
cumulativ. 

Eliminarea compusilor arsenicali organici este rapida (48 ore). 
Efecte asupra vegeta iei si animalelor 
Plantele terestre pot acumula As prin intermediul radacinii de la nivelul solului sau prin 

absorbtia As din aer care se depoziteaza pe frunze; anumite specii putând acumula nivele 
semnificative. 

Compusii de arsen trebuie sa fie într-o forma mobila în solutia de sol pentru a putea fi 
absorbiti de catre plante. Preluarea de catre plante este în concentratii mult mai mici decât cele 
toxice. 

Molustele si crustaceii pot contine arsen chiar în concentratii mari dar se pare ca nu exista 
nici o relatie între continutul de arsen si pozitia geografica, aceasta sugerând faptul ca poluarea 
industriala nu constituie un factor agravant. Pestele poate contine arsen care provine din hrana.  

Efecte asupra mediului 
Arsenul din sursele mai sus amintite este un important contaminant al apei potabile si al 

locurilor de depozitare a deseurilor pentru substante periculoase. 
 Cadmiu (Cd) 
Efecte asupra sanatatii umane 
Intoxicatia acuta: Se caracterizeaza prin tulburari respiratorii cu tuse si focare 

bronhopneumonice. Au fost observate si afectiuni hepatodigestive, cu voma, dureri abdominale si 
diaree. De asemenea s-au observat unele tulburari renale, cu albuminurie. 

Intoxicatia cronica: Este precedata de o perioada de impregnare in care se constata adesea 
aparitia unui „inel galben cadmic-dentar”. Aceasta pigmentare a smaltului incepe la colet si poate 
acoperi jumatatea dintilor. 

Manifestarile patologice se grupeaza in simptome, mai mult sau mai putin importante. 
caracteristice sunt cele de ordin respiratoriu sau renal: 

- tulburari respiratorii: ulceratii nazale, laringita, bronsita, emfizem; 
- tulburari hematodigestive: greata, voma, alterari de constipatie cu diaree; 
- tulburari renale: albuminurie; 
- tulburari sanguine: anemie, scaderea hemoglobinei. (Acest tip de tulburari, mai putin 

frecvente, au fost insa demonstrate experiomental; 
- tulburari nervoase: posibilitate de paralizie. 
Efecte asupra vegeta iei, animalelor si mediului 
Particulele de cadmiu pot fi transportate pe distan e lungi, astfel c  aria poluat  se extinde 

foarte mult. 
Solurile pot fi contaminate prin trasnferul poluantilor din aer. 
Când concentra iile de cadmiu din sol sunt mari pot influen a procesele micro-organismelor şi 

amenin  întreg ecosistemul p mântului. În ecosistemele acvatice, cadmiul se poate acumula în 
midii, scoici, creve i, crabi şi peşti. 

Organismele de ap  s rat  sunt mai rezistente la otr virea cu cadmiu decât organismele de 
ap  dulce. 
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 Nichel (Ni) 

Efecte asupra populatiei si asupra animalelor 

Nichelul provoac  afec iunea esutului pulmonar cu dezvoltarea lent  a forma iunilor 
maligne.  

Investiga iile epidemiologice, legate de producerea nichelului rafinat, arat  c  el şi compuşii 
lui pot provoca boli ale cavit ii nazale şi gîtului, inclusiv a pl mînilor. Efectele teratogene, ca 
exencefalia, fragilitatea coastelor şi descompunerea palatului moale, au loc la mamiferele, care au 
fost supuse influen ei diferitor compuşi ai nichelului. 

Nichelul in cantitate redusa este necesar corpulului uman pentru a produce celule roşii, cu 
toate acestea, în cantit i excesive, poate deveni uşor toxic. Nu s-au determinat pana acum probleme 
de sanatate privind expunerea la nichel pe termen scurt, dar pe termen lung expunerea poate provoca 
sc derea greutatatii corporale, probleme ale inimii şi ficatului şi iritarea pielii. 

 Plumb (Pb) 

Efecte asupra sanatatii umane 
P trunderea Pb în organism are loc pe cale respiratorie i prin ingerare. Absorb ia pe cale 

respiratorie este mai pronuntat  în vecin tatea surselor industriale. Particulele de praf de i p trund pe 
cale respiratorie pot fi u or deviate spre tubul digestiv. Transportul Pb în organism se face în 
principal pe globule ro ii, ajungând astfel în întreg organismul i fiind re inut în cea mai mare parte 
în sistemul osos. Sistemul nervos este lezat de Pb mai ales la nivelul cerebelului. 

Afec iunile cunoscute ale organismului uman în urma intoxic rii cu plumb sunt: anemie, 
afec iunea vaselor creierului, nefrite cronice, hipertensiune arterial , sc derea capacita ilor de 
înv are ale copiilor, schimb ri în comportamentul nou-n scu ilor şi al copiilor de vârst  mic  
(condi ionate de influen a plumbului prin intermediul organismului mamei în perioada dezvolt rii 
intrauterine şi al pt rii) ca, de exemplu, agresiune, impulsivitate, hiperactivitate. 

Efectul negativ al metalelor grele poate rezulta la niveluri ridicate în aerul din jurul surselor 
emi toare. Metalele grele sunt periculoase deoarece ele tind s  se bioacumuleze.  

 Efecte asupra mediului 

Func iile solului sunt perturbate, în special în apropierea str zilor cu trafic intens, unde se 
înregistreaz  concentra ii mari de plumb. În consecin , sunt afectate şi organismele din sol. 

 Hidrocarburi Aromatice Policiclice (HAP) 

 Efecte asupra sanatatii umane 

Rezultatele cercetarilor stiintifice demonstraza ca unele hidrocarburi aromatice policlice sunt 
agenti cancerigeni genotoxici pentru om si ca nu exista un prag identificabil sub care aceste substante 
nu prezinta risc pentru sanatatea umana. 

Efectele hidrocarburilor aromatice policiclice asupra sanatatii umane si asupra mediului in 
ansamblul sau se fac simtite prin concentratiile din aerul inconjurator si prin depuneri. Trebuie sa se 
tina seama de acumularea acestor substante in soluri si de protejarea apelor subterane. 

 Efecte asupra mediului 
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In zone izolate de activitati urbane sau industriale, nivelul de HAP-uri gasit in alimente 
neprocesate reflecta gradul de contaminare a mediului, care provine de la particule din aer care au 
strabatut distante mari sau din emisii naturale din vulcani si din incendiile de padure. 

In apropierea zonelor industriale sau de-a lungul autostrazilor, contaminarea vegetatiei este de 
zeci de ori mai mare decat in zonele rurale. 

3.3.2. Efecte sinergice ale poluan ilor atmosferici 
 
Impactul poluarii aerului asupra sanatatii umane: Efectul asupra sanatatii umane este 

resimtit in special in zonele urban, iar impactul economic pe care il implica este considerabil prin 
cresterea ratei mortalitatii, cresterea costurilor medicale si reducerea productivitatii in intreaga 
economie. 

Principalii indicatori implicati in impactul poluarii asupra sanatatii umane sunt: PM totale, O3 
si NO2 ce se acumuleaza la nivelul solului, Benzo(a)piren (BaP) ca indicator pentru hidrocarburile 
aromatice policilice (HAP). 

Bolile de inima si AVC-urile (accidentele cerebrale vasculare) sunt cele mai frecvente cauze 
pentru moartea prematura care pot fi atribuite poluarii aerului si sunt responsabile pentru 80% din 
cazurile de deces prematur. 

Boli pulmonare si cazuri de cancer pulmonar sunt de asemenea determinate d epoluare 
aerului. 

In concluzie, afectarea cailor respiratorii, bolile cardiovasculare si cancerul sunt principalele 
efecte pe termen scurt si lung asupra santatii umane. 

Expunerea si impactul asupra ecosistemelor 
Poluarea aerului are efecte directe asupra vegetatiei, calitatii apei si serviciilor ecosistemice 

furnizate. 
Principalii poluanti atmosferici implicati in procesul de deteriorare a ecosistemlor sunt O3 

(deteriorarea culturilor agricole, paduri si plante, prin reducerea ratelor de crestere), NOx, SO2 
(acidifierea solurilor, lacurilor raurilor producand reducerea efectivului animalelor, a plantelor si a 
biodiversitatii). 

Reducerea acidifierii la nivel ecosistemic a fost un proces indelungat ce s-a desfasurat in 
ultimele decenii, in special prin reducerea emisiilor de SO2. 

Procesul de acidifiere are ca precursor si NOx proveniti din utilizarea excesiva a azotului 
nutritiv in agricultura. Acest lucru duce la eutrofizare, proces ce implica modificari la nivelul lantului 
trofic, prin modificarea diversitatii specifice la nivel ecosistemic si prin introducerea de specii noi. 

Efecte asupra schimb rilor climatice 
Conform studiului realizat de Administratia Nationala de Meteorologie ” Scenarii de 

schimbare a regimului climatic în România pe perioada 2001 -2030” , incalzirea climei este un 
fenomen datorat factorilor naturali (radiatie solara, activitate vulcanica) cat si antropogeni ( 
schimbari in compozitia atmosferei datorita activitatilor umane). 

Cresterea concentratiei gazelor cu efect de sera in atmosfera , in special a CO2 a constituit 
cauza principala a incalzirii pronuntate din ultimii 50 ani; de altfel clima Europei s-a incalizit cu 
aproape 10C, incalizire mult mai rapida decat media globala. 
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Rezultatele stiintifice indica faptul ca in urmatoarele doua decenii se asteapta o incalzire de 
0,10C/deceniu chiar daca concentratia tuturor gazelor cu efect de sera si a aerosolilor s-ar mentine 
constanta la nivelul anilor 2000. 

Studiul INM prezint  ca finalitate pentru Romania analiza rezultatelor pe 10 ani (2020-2030), 
mediile lunare şi anuale ale temperaturii aerului şi cantita ilor zilnice de precipita ii.  

 Pentru valorile anuale, rezultatele se pot sintetiza astfel: 
˗ Temperatura medie anual  creşte cu un gradient orientat spre sud-estul rii, unde 

înc lzirea maxim  medie anual  atinge 0,8oC. Vestul rii are o înc lzire medie între 0 şi 0,2oC  
˗ În cazul mediilor anuale a cantit ilor de precipita ii cumulate în 24 ore, calculate ca 

diferente normate, se remarc  pentru 2020-2030 valori apropiate de normal cu uşor excedent în 
nord-estul extrem şi deficit în sud-est şi sud-vest. 

 Pentru valorile lunare, rezultatele se pot sintetiza astfel: 
˗ creşterea temperaturii medii lunare deasupra Romaiei în toate lunile, cea mai mare 

diferen ǎ între scenariu şi rularea de control fiind în iulie (1,31 °C)  . Este interesant de men ionat 
cǎ şi în cazul precipita iilor, reducerea cea mai mare a lor (de aproape 6%), în orizontul de tip 
2001-2030, are loc tot în iulie. 

˗ Schimbarea în cantitǎ ile de precipita ii lunare, în orizontul de timp 2001-2030, pentru 
teritoriul României, este diferitǎ pe parcursul ciclului sezonier. Astfel, se înregistreazǎ o creştere 
în lunile de primǎvarǎ, cu un maxim de aproximativ 4% în martie. În lunile de varǎ şi toamnǎ, 
mediile ansamblului de 16 modele indicǎ o descreştre, cea mai importantǎ fiind în luna iulie 
(aproximativ 6%). În lunile de iarnǎ, în cazul precipita iilor, nu apare un semnal clar. 

 Schimb rile în regimul termic şi pluviometric anotimpual pot fi sintetizate 
astfel: 

˗ Pentru temperatura aerului, se proiecteaz  o r cire în timpul iernii şi verii aproape în 
toat  ara, mai pronun at  iarna în regiunile extracarpatice (pana la 1,5o C) şi mai sc zut  în 
regiunile montane. 

˗ În timpul prim verii este proiectat  o încalzire semnificativ  în toat  ara, mai 
pronun at  în est (pân  la 1,8o C) iar toamna deşi din nou în aproape toat  ara se indic  o uşoar  
încalzire aceasta este mai semnificativ  (~0,5o C) în Subcarpa ii Meridionali şi sud-estul extrem 

˗ În cazul precipita iilor, se proiecteaz  un uşor excedent vara în aproape toat  ara, ce 
poate atinge 40% în nord-estul şi vestul extrem, excep ie fiind sudul rii, cu un uşor deficit pân  
la 40% pe arii restrânse în sud-est. 

˗ Toamna indic  un un deficit pân  la 30% pentru vest. 
˗ Variabilitatea maxim  fa  de climatologia de ”control:(1965-1975)” la nivelul rii 

este proiectat  pentru sezonul de prim vara, cu tendin e de deficit de precipita ii pe arii extinse 
extra-Carpatice. 

˗ Iarna se semnaleaz  un uşor deficit (cu pân  la 20%, pe arii restrânse cu pân  la 40%)  
pentru vest i nord-vest  

Studiile stiintifice realizate pe plan mondial in special in ultimile 2 decenii indica faptul ca 
intre schimbarile climatice si calitatea aerului exista o legatura directa datorata atat factorilor naturali 
dar in cea mai mare masura factorilor antropogeni, prin  urmare aceste doua elemente ar trebui 
gestionate prin politici i m suri  integrate. 
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La elaborarea scenariilor s-a tinut cont de ipoteza privind efectele schimbarilor climatice la 
nivelul zonei de amplasament a judetului Bistrita-Nasaud (respectiv o incalzire medie de 0,20C). 

 
Efecte asupra mediului construit si patrimoniului cultural 
Poluarea aerului poate avea efecte asupra unor materiale de constructii si constructii ce pot fi 

reprezentate de monumente culturale. Afectarea acestor monumente duce la pierderea unor 
componente importante ale culturii si istoriei. 

Efectele sunt reprezentate de eroziune, biodegradare, murdarire. 
Emisiile poluantilor atmosferici afecteaza suprafata din piatra, caramida, ciment, sticla, lemn 

si ceramica. 
Coroziunea este cauzata de acidifierea produsa de SOx, NOx si CO2. 

3.4. Analiza datelor meteo privind transportul/importul de poluan i din zonele 
şi aglomer rile învecinate 
 
Pentru a stabili condi iile favorizante acumul rii noxelor i poluan ilor la suprafa a solului 

este necesar  identificarea surselor de emisie, atât cele locale, distribuite pe suprafa a jude ului 
C l ra i, cât i cele dispuse la exterior. Cele mai apropiate aglomer ri industriale în raport cu 
grani ele jude ului C l ra i sunt pozi ionate la distan e de pân  la 20-30 km, pe direc ia est (Fete ti, 
Cernavod ), nord ( nd rei, Slobozia, Urziceni) i nord-vest (Bucure ti), cu industrii din cele mai 
diverse (de la cea energetic , chimic , metalurgic , la industrie u oar  i alimentar ). Pe latura 
sudic , activitatea industrial  este restrâns , comasat  doar în Silistra, pe teritoriul Bulgariei. Tot în 
vecin tatea grani elor de jude  se remarc  câteva unit i punctuale, axate pe cre terea animalelor 
(Prundu, Perie i, Ciulni a). 

Factorii de influen  asupra polu rii sunt viteza i direc ia vântului, în corela ie cu pozi ia 
centrelor industriale învecinate. Analizând circula ia atmosferic  general  în raport de configura ia 
reliefului din jude ul C l ra i, constat m c  deplasarea maselor de aer deasupra teritoriului se 
realizeaz  preponderent dinspre nord-est, pentru jum tatea nordic  a jude ului, i dinspre vest, 
pentru sectorul sudic, ca urmare a influen ei exercitate de modul de desf urare a culoarului Dun rii. 
Diferen ieri în circula ia maselor de aer se înregistreaz  nu doar spa ial, intre cele dou  sectoare ale 
jude ului, ci si sezonier. Astfel, vara sunt predominante vânturile de vest şi nord-vest, în timp ce iarna 
predomin  vânturile de nord şi nord-est. Influen a vântului asupra polu rii este cea mai intens , cu 
efecte pozitive i negative. Cunoa terea frecven ei direc iilor dominante ale vântului ajut  la 
stabilirea direc iilor pe care e posibil s  se realizeze transportul unei mari cantit i de impurit i i, 
deci, sectoarele cele mai expuse polu rii în func ie de sursele de emisie. Vântul transport  substan ele 
poluante de la sursa de emisii, având efect de împr tiere i, o dat  cu acesta, i un efect negativ, prin 
faptul c  impurit ile sunt r spândite pe suprafe e mai mult sau mai pu in extinse, având o ac iune de 
impurificare a zonelor prin care trece. Având în vedere concentrarea industrial  din cadrul 
municipiului Bucure ti la cca. 10 km nord-vest de limitele jude ului C l ra i, rezult  c , cel pu in în 
sezonul cald, exist  condi ii prielnice pentru un aport alogen însemnat de poluan i în stratul 
atmosferic inferior. În sezonul rece, vânturile active din nord-est i nord transport  deasupra jude ului 
C l ra i impurit i provenite din unit ile industriei chimice ce func ioneaz  în Slobozia, la mai pu in 
de 7 km de limita jude ului. Direc ia vântului determin  direc ia de transport a poluan ilor. Pana de 
poluan i va fi dus  întotdeauna pe o direc ie diametral opus  direc iei vântului, impunând axa unde se 
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realizeaz  cele mai mari concentra ii de poluan i din pan . Corelând direc iile predominante ale 
vântului deasupra jude ului C l ra i cu dispunerea surselor externe de poluare, rezult  c  importul de 
poluan i este destul de însemnat. 

 Viteza vântului este un alt element cu implica ii în difuzia poluan ilor i depinde de m rimea 
gradien ilor barici orizontali i de for a de frecare. Concentra ia poluan ilor la sol este invers 
propor ional  cu intensitatea circula iei aerului. În acest sens, exist  dou  praguri importante pentru 
poluarea aerului: unul de pân  la 2 m/s, care favorizeaz  poluarea în regiunile limitrofe sursei de 
emisie pân  la o distan  de 3-4 km, i altul de peste 3,5 m/s, care polueaz  intens zone situate la 3-6 
km de surs . Pentru jude ul C l ra i, 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. Iarna, viteza ridicat  a vântului (frecvent peste 4 m/s) accentueaz  transportul unor 
particule grosiere la distan e mici, dar în cantit i mari. De aceea, pe latura nord-estic  a jude ului se 
creeaz  premisele unei intensific ri a polu rii atmosferice, ca urmare a distan ei reduse fa  de 
sursele de emisie de la Slobozia. Vara, se înregistreaz  mai rar viteze de peste 2 m/s, prin urmare 
poluarea generat  de unit ile industriale bucure tene afecteaz  regiuni limitrofe situate la distan e 
mici, ce le situeaz  în afara limitelor jude ului C l ra i. Vitezele medii pe direc iile predominante în 
sezonul cald (din vest) înregistreaz  valori de 1-1,5 m/s, viteze la care distan a dintre particulele  
poluante de fum se dubleaz , astfel încât concentra ia poluan ilor se reduce la jum tate.  

Calmul atmosferic este o caracteristic  climatic  care favorizeaz  men inerea poluan ilor în 
straturile joase ale atmosferei, accentuând poluarea în arealul-surs . Sub acest aspect, climatul 
jude ului C l ra i se caracterizeaz  prin frecven a mare a calmului atmosferic (30%). Acest fenomen 
impiedic  transportul poluan ilor pe orizontal . Stagnarea acestora determin  o cre tere substan ial  a 
concentra iilor lor în stratul din apropierea solului. Valorile ridicate ale calmului atmosferic la 
C l ra i indic  frecven e i persisten e mari ale inversiunilor termice în lunca Dun rii, ce 
accentueaz  poluarea atmosferei în stratul inferior din surse autohtone, îns  diminueaz  radical orice 
aport extern. Efectul calmului atmosferic devine deosebit de important în condi ii de persisten  
asociat cu fenomenul de cea . Cauza rezid  în faptul c , lipsind total mi c rile de aer, poluan ii nu 
mai sunt transporta i pe orizontal , ci stagneaz , ceea ce determin  aceast  cre tere substan ial  a 
concentra iilor. Dar, în condi ii de calm atmosferic, se produce i o sedimentare a unei p r i din 
particulele grosiere din atmosfer , ducând la o purificare par ial  i relativ , pentru c  ele pot fi 
antrenate în atmosfer  de îndat  ce dispare calmul atmosferic. Prin sedimentare are loc un transfer de 
poluan i din aer în sol. 

În concluzie, pentru sectorul nordic al jude ului C l ra i, transportul/importul de poluan i din 
zonele învecinate este favorizat de corelarea direc iei i frecven ei vânturilor cu principalele surse 
externe de emisie, în timp ce sectorul sudic se caracterizeaz  îndeosebi prin acumularea poluan ilor 
proveni i din surse autohtone la suprafa a solului, ca urmare a asocierii fenomenului de calm 
atmosferic cu cel de cea , generat de umiditatea atmosferic  accentuat  din lunca Dun rii. 

Limita sudic  a jude ului C l ra i se suprapune, în bun  m sur  (între C scioarele i 
C l ra i), frontierei de stat cu Republica Bulgaria, reprezentat  aici prin Districtul Silistra. Hotarul 
sudic urm re te cursul Dun rii, care, prin volumul apreciabil de ap , morfografia specific  luncii i 
nivelele de teras , cap t  caracteristici climatice locale specifice i calitatea de ”barier ” climatic .  

Modul de desf urare a culoarului Dun rii influen eaz  circula ia atmosferic  general , 
impunând direc ia de deplasare a maselor de aer preponderent dinspre vest, fapt confirmat de 
frecven a mare a acestor vânturi la ambele sta ii meteorologice din lunca Dun rii (19,2% la Olteni a 
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i 17,2% la C l ra i). Direc ia vântului determin  direc ia de transport a poluan ilor. Analizând 
reparti ia spa ial  a centrelor industriale i intensitatea activit ii economice la sud de Dun re, pe 
teritoriul bulgar din vecin tate, se constat  c   aceasta este restrâns , comasat  în ora ul Silistra, 
pozi ionat in extremitatea estic  a sectorului de grani . Astfel, prin corelarea surselor externe de 
poluare cu sensul de deplasare a maselor de aer în lungul culoarului Dun rii, rezult  c  importul 
transfrontalier de poluan i este neînsemnat. Acest fapt este favorizat i de vitezele medii ale 
vânturilor de 1-1,5 m/s, îndeosebi în sezonul cald, viteze la care distan a dintre particulele poluante 
de fum se dubleaz , astfel încât concentra ia poluan ilor se reduce la jum tate. Iarna, îns , viteza 
ridicat  a vântului (frecvent peste 4 m/s) accentueaz  transportul unor particule grosiere la distan e 
mici, dar în cantit i mari. 

Peste circula ia atmosferic  general  din culoarul Dun rii, se suprapune, datorit  umidit ii 
mai ridicate, pendularea diurn , cu caracter local, a aerului între suprafa a acvatic  i cea a câmpului, 
sub form  de briz . Aceasta transport  substan ele poluante dinspre câmp spre lunc , pe timpul 
nop ii, i invers în timpul zilei, având efect de împr tiere pe suprafe e mai mult sau mai pu in 
extinse. Întrucât activitatea industrial  este mult diminuat  pe timpul nop ii, rezult  c  aportul de 
poluan i dinspre sursele de emisie c tre culoarul Dun rii este redus, îns , pe timpul zilei, briza 
contribuie la cur area eficient  a aerului în arealul-surs . 

În sezonul cald, transportul poluan ilor pe orizontal  este împiedicat de manifestarea 
frecvent  a calmului atmosferic, atât la Olteni a, cât i la C l ra i, cu efect imediat în persisten a 
inversiunilor termice în lunca Dun rii, ceea ce accentueaz  poluarea atmosferei în stratul inferior din 
surse autohtone, îns  diminueaz  radical orice aport extern. Efectul calmului atmosferic este poten at 
de asocierea cu fenomenul de cea , situa ie în care, lipsind total mi c rile de aer, poluan ii 
stagneaz , determinând cre terea accentuat  concentra iilor.  

În concluzie,  importul transfrontalier de poluan i în culoarul Dun rii este nesemnificativ, îns  
este favorizat  acumularea poluan ilor proveni i din surse autohtone (transport naval), ca urmare a 
asocierii fenomenului de calm cu cel de cea , generat de umiditatea atmosferic  accentuat  din lunca 
Dun rii. 
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4. SCENARII I IDENTIFICAREA M SURILOR DE MEN INERE A NIVELULUI 
CONCENTRA IILOR DE POLUAN I ÎN ATMOSFER  SAU DE REDUCERE A 
EMISIILOR ASOCIATE DIFERITELOR CATEGORII DE SURSE DE EMISIE 

 
4.1. Descrierea modului de identificare a scenariilor/m surilor, precum şi estimarea efectelor 
acestora 
 

Metodologia de elaborare a Planului de men inerea a calit ii aerului este precizat  în H.G. nr. 
257/2015, Capitolul III, informa iile ce urmeaz  a fi incluse în Plan fiind precizate i în Anexa 4 la 
aceast  H.G. 

Pentru elaborarea Scenariilor menionate în art. 37 al H.G. nr. 257/2015 s-a pornit de la 
definirea acestora în cazul Studiilor realizate pentru fundamentarea Planurilor de calitate a aerului, 
unica referin  legislativ  na ional . În baza documentelor men ionate se contureaz  urm toarele 
caracteristici generale ale Scenariilor: 

˗ Scenariul se elaboreaz  pentru m suri grupate pe o categorie de surse i va include 
cuantificarea eficien ei m surilor i unde este posibil, indicatori de cuantificare a m surii; 

˗ Fiecare scenariu, asociat unui poluant, va prezenta 
 anul de referin  pentru care este elaborat  previziunea şi cu care începe 

previziunea;   
 repartizarea surselor de emisie;   
 descrierea privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spa ial  relevant  în 

anul de referin ;   
 niveluri ale concentra iei/concentra iilor şi a num rului de dep şiri ale valorii-

limit  şi/sau valorii- int  în anul de referin ;   
 descrierea scenariului privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spa ial  

relevant  în anul de proiec ie;   
 niveluri ale concentra iei/concentra iilor aşteptate în anul de proiec ie;   
 niveluri ale concentra iei/concentra iilor şi a num rului de dep şiri ale valorii-

limit  şi/sau valorii- int , acolo unde este posibil, în anul de proiec ie;   
 m surile identificate cu precizarea pentru fiecare dintre acestea a denumirii, 

descrierii, calendarului de implementare, a sc rii spa iale, a costurilor estimate pentru 
punerea în aplicare şi a surselor poten iale de finan are, a indicatorului/indicatorilor pentru 
monitorizarea progreselor.   
˗ Durata maxim  a Planului de men inere a calit ii aerului este de 5 ani, deci Scenariile 

se realizeaz  pentru maximum 5 ani. 
Pentru solu ionarea neclarit ilor privind formularea scenariilor s-a apelat la documentul 

”Recomand ri privind planuri sau programe care urmeaz  s  fie elaborate sub Directiva Cadru 
privind Calitatea Aerului 96/62/CE”1 editat în anul 2003 - prezentat de site-ul CE ca fiind de 
actualitate - i la Ghidul inventarului emisiilor de poluan i ai aerului EMEP/EEA - 20132, partea A, 
capitolul 8. Proiec ii. 
                                                 
1 Recommendations on plans or programmes to be drafted under the Air Quality Framework Directive 96/62/EC 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/recommendation_plans.pdf  
2 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013, Part A, Chapter 8,  

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/recommendation_plans.pdf
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Formularea scenariilor are la baz  urm toarele ipoteze de lucru: 
1. Situa ia economic  nu este destabilizat  pe perioada de analiz ; 
2. Efectele schimb rilor climatice implic  modific ri ale temperaturii i regimului de 

precipita ii  
3. Legisla ia în vigoare este implementat ; 
4. Se respect  termenele de intrare în vigoare a noii legisla ii europene în calitate de Stat 

Membru, unde este cazul; 
5. Nu apar noi prevederi legislative mai restrictive cu impact asupra calit ii aerului; 
6. Sunt dezvoltate investi ii cu impact asupra calit ii aerului  
7. Noile proiecte, instala ii i activit i se realizeaz  în condi iile conform rii cu prevederile 

legale; 
Stabilirea anului de referin a i a anului de proiec ie s-a realizat în func ie de sursele de 

informare existente i de prevederile legisla iei i ghidurilor na ionale i europene, astfel: 
- Anul de referin  este i anul de începere a Planului de men inere - 2014 
- Anul de proiec ie este anul de încheiere a Planului de men inere - 2020 
- Durata Planului de men inere este de 5 ani 

Pentru anul de referin  au fost luate în considerare sursele identificate prin inventarele de 
emisie (2014) i prin Raportul anual starea mediului - judetul C l ra i – 2014. Datele privind emisiile 
anuale pe categorii de surse, furnizate de CECA prin APM C l ra i, au fost prelucrate pentru 
repartizarea surselor. 

Pentru anul de proiec ie a fost necesar  evaluarea pe dou  paliere a informa iilor, urm rind: 
1. Stabilirea condi iilor de baz  privind calitatea aerului în anul de proiec ie, în absen a 

de noi m suri de men inere a calit ii aerului – în mod normal considerat ca Scenariu de baz  
2. Analiza eficien ei m surilor de men inere a calit ii aerului, i cuantificarea eficien ei 

acolo unde este posibil, aplicate la condi iile de baz  din anul de poriec ie – a generat cinci 
scenarii: 
-  Scenariul 1. M suri pentru categoria de surse din sectorul transport, 
-  Scenariul 2. M suri pentru categoria de surse din energie,  
- Scenariul 3. M suri pentru categoria de surse din industrie,  
- Scenariul 4. M suri pentru categoria de surse ”alte surse”, respectiv surse naturale,  
- Scenariul Complex. Masuri pentru toate categoriile de surse (suma Scenariilor 1 – 4).  

 
Stabilirea situa iei de baz  pentru anul de proiec ie s-a realizat prin extragerea informa iei 

necesare din Strategia de dezvoltare a jude ului C l ra i,  Planul de dezvoltarea al jude ului C l raşi 
2014 - 2020, PAED Oraş C l raşi, Strategia de dezvoltare local  a comunei Criv  2014-2020, 
Planuri de Dezvoltare Local , solicit rile de reglementare adresate APM C l raşi dup  anul de 
referin  pân  în anul 2016 luna august, informa ii publice ale INS i din documente publice cu 
relevan  pentru emisiile de poluan i eliberate de alte autorit i. Au fost luate în considerare activit i 
nou reglementate, extinderi ale activit ilor existente i proiecte aprobate care vor fi executate i puse 
în func iune pe perioada Planului de men inere a calit ii aerului, cel mai probabil cu efecte asupra 
calit ii aerului spre finalul perioadei de derulare a Planului. 

 

                                                                                                                                                                    
 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013,  

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013


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

129 
 

Tipuri de informa ii colectate: 
- Categoriile de surse de emisie de poluan i specifici Planului 
- Solu ii de dezvoltare propuse i aprobate pentru jude ul C l ra i (re ele i bran ri gaze 

naturale,  modific ri majore infrastructur  – transport, de euri ap /canal etc) 
- Capacit i de produc ie, dup  caz anvergura obiectivului de investi ie 
- Distribu ia în teritoriu a surselor identificate 
- M suri privind emisiile i calitatea aerului stabilite prin actele de reglementare emise de 

APM C l ra i 
- Gradul de implementare a m surilor aprobate anterior anului de referin . 

 
Pe baza informa iilor colectate pentru perioada urm toare anului de referin  s-au identificat 

urm toarele modific ri ale surselor de emisii în anul de proiec ie: 
 

Surse punctiforme  
 

 Instala ii IPPC (IED) i activit ile conexe acestora 
Cod NFR Activitate 

Anul de referin  Anul de proiec ie 
1A1a  Arderi in industrii energetice 

(instala ii de ardere > 50 MW în 
industria de fabricare i construc ii)  

suplimentare capacitate cu 50% 

1A1a Arderi in industrii energetice (pentru 
NOx i SOx, instala ii de ardere > 50 
MW în industria de fabricare i 
construc ii 1.A.2.g.viii - Altele  )  

suplimentare capacitate cu 54% 

1A2a Arderi în industrii de fabricare i 
construc ii – Turn torie metale 
feroase  

– capacitate nou  >  20 tone/zi 

1A2d Arderi în industrii de fabricare şi 
construc ii- Fabricare celuloz  şi 
hârtie  

– suplimentare capacitate cu 
cca.5% 

1A1b 
Rafinare produse petroliere  

– capacitate nou  de 60.000 tone/an 
1B2a.iv 
2A3 Produc ia sticlei  – suplimentare capacitate cu cca. 

54% 
2C1 Produc ie font  şi o el  – reducere surs  de suprafa  

pulberi 100% 
2C7c (Fost 
2C5e) 

Productia altor metale (aliaje)  – suplimentare capacitate cu 50% 

3B3 (4B10) Managementul dejec iilor – porci  capacit i noi i suplimentare 
capacit i existente – crestere 5% 

3B4gii (4B9b) Managementul dejec iilor – p sari  – capacit i noi i suplimentare 
capacit i existente crestere cu 10% 

5A; 5B1 Tratarea biologic  a de eurilor – 
eliminare la depozit de de euri; 
compostare de euri  

– capacitate nou  de 1.040.000 
t;10.000 t/an. 
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 Alte activit i de tip industrial non IPPC (non IED) 
Cod NFR Activitate 

Anul de referin  Anul de proiec ie 
1A1a  Arderi in industrii energetice 

(instala ii de ardere < 50 MW; 
centrale de district)  

reducere capacitate cu 20% 

1A2fi Arderi în industrii de fabricare şi 
construc ii  

- capacit i existente suplimentate 
cu cca. 1 % de dezvoltarea unor noi 
capacit i dispersate în jude  

1A4ci Instalatii de ardere –comercial -  capacit i existente suplimentate cu 
cca.20% de dezvoltare a unor noi 
capacit i dispersate în  jude  

2.C.1 

Procese în industria fierului i 
o elului -  

capacit i existente suplimentate cu 
cca. 1 % de dezvoltarea unor noi 
capacit i dispersate în zonele 
rurale din jude  

2.D 

Alte utiliz ri ale solven ilor i 
produselor  

- capacit i existente suplimentate 
cu cca. 5% de extinderi i 
dezvoltarea unor noi capacit i 
dispersate în jude  

2.H.2 

Industria alimentar  i a b uturilor -  capacit i existente suplimentate cu 
cca.50% de extinderi i dezvoltarea 
unor noi capacit i dispersate în 
jude  

2.I 
prelucrare lemn  - capacit i existente suplimentate 

cu cca. 1% de dezvoltarea unor noi 
capacit i dispersate în jude  

 
Surse de suprafa   

 Activit ile agricole, instala ii non IPPC (non IED) 
Cod NFR Activitate 

Anul de referin  Anul de proiec ie 
3.B (4B1, 3, 
4, 4B9b, 
4B10)  

Managementul dejec iilor  – suplimentare capacit i existente 
cu 15% de extinderi sau dezvoltarea 
unor noi capacit i în jude  (p s ri, 
porci, bovine, ovine i caprine) 

3.Dc,3.Dd 
(4D2a,b) 

Activit i în cadrul/ în afara 
fermelor, inclusiv depozitarea, 
manevrarea i transportul produselor 
agricole vrac  

– suplimentare capacit i existente 
cu 35% de extinderi sau dezvoltarea 
unor noi capacit i în jude  

 
 Instala ii specifice activit ilor extractive 
Cod NFR Activitate 

Anul de referin  Anul de proiec ie 
2.A.5.a exploat ri de material de construc ii 

altele decât c rbune  
– suplimentarea capacit ii cu 
exploat ri pe o suprafa  cumulat  
de cca. 20 ha 

 
 Înc lzire reziden ial  – comercial  



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

131 
 

Cod NFR Activitate 
Anul de referin  Anul de proiec ie 

1.A.4.b 
1.A.4.a.i 

Înc lzire reziden ial  & comercial  -  suplimentarea capacit ilor 
existente cu cca.10 % 

 
Surse liniare  

 Transport   
Cod NFR Activitate 

Anul de referin  Anul de proiec ie 
1.A. 3.b.i- iv Traficul rutier pe arterele principale 

de circula ie din jude ul C l ra i i de 
pe arterele principale reprezentate de 
DN i DJ din cadrul jude ului3  

- se dezvolt /modernizeaz  sistemul 
rutier i volumul de trafic existente 

 
Surse naturale 
 

 Suprafa a terenurilor degradate care necesit  lucr ri de remediere – reducere suprafe e cu 10 
ha/an 

 
Prelucrarea datelor în urma modific rilor surselor de emisie astfel cum sunt prezentate mai 

sus  genereaz  valori ale indicatorilor de calitate a aerului în absen a m surilor de men inere pentru 
anul de proiec ie 2020, numite în continuare ”condi ii de baz ” asociate indicatorului respectiv (PM, 
NOx, CO, SOx). 

Pentru atingerea obiectivului de men inere a calit ii aerului se identific  m surile necesare 
reducerii sau stagn rii nivelului de emisii pe categorii de surse identificate în inventarul prezentat 
mai sus.  

Planul de men inere promoveaz  Scenariul Complex, scenariu care include toate categoriile 
de surse, având în vedere c  atingerea obiectivelor se realizeaz  cu un grad ridicat de probabilitate 
prin acesta. 

 
 
4.2. Anul de referin  pentru care este elaborat  previziunea şi cu care începe aceasta 

an referin  2014   an proiec ie 2020 
 
4.3. Repartizarea surselor de emisie 

 
Repartizarea surselor de emisie pe sectoare de activitate si coduri NFR s-a f cut pe baza 

Raportului de emisii pe operatori economici i coduri NFR pus la dispozi ie de APM C l ra i i 
ulterior de ANPM  

Tabelul nr. 4-1 Inventar emisii - Industrie 

NFR Nume 

2.A.6 2.A.6 Asfaltarea drumurilor 
2.C.1 2.C.1 Fabricare fonta si otel 
2.D.2 2.D.2 Fabricarea produselor alimentare si a bauturilor  

                                                 
3
 Sursa Strategia de Dezvoltare a jude ului C l ra i 2014 - 2020 
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3.A.2 3.A.2 Aplicarea vopselelor in scop industrial 
3.B.2 3.B.2 Curatarea chimica (uscata) 
3.C 3.C Produse chimice 

3.D.3 3.D.3 Utilizarea altor produse 

 
Tabelul nr. 4-2 Inventar emisii - Energie 

NFR Nume 

1.A.1.a 1.A.1.a Producerea de energie electrica si termica 
1.A.2.a 1.A.2.a Arderi în industrii de fabricare si constructii -  Fabricare fonta si otel i fabricare feroaliaje 
1.A.2.c 1.A.2.c Arderi în industrii de fabricare si constructii - Industria chimica 
1.A.2.e 1.A.2.e Arderi în industrii de fabricare si constructii -  Fabricare alimente, bauturi, tutun 

1.A.2.f.i 1.A.2.f.i Arderi în industrii de fabricare si constructii - Alte surse stationare 

1.A.4.a.i 1.A.4.a.i Comercial/Institutional– Încalzire comerciala si institutionala  

1.A.4.b.i 1.A.4.b.i Rezidential – Încalzire rezidentiala, prepararea hranei 

1.B.2.a.i 1.B.2.a.i Explorarea, productia, transportul titeiului  

1.B.2.a.v 1.B.2.a.v Distribuirea produselor petroliere 

 
Tabelul nr. 4-3 Inventar emisii - Transport 

NFR Nume 

1.A.3.b.i 1.A.3.b.i Transport rutier– Autoturisme 
1.A.3.b.ii 1.A.3.b.ii Transport rutier– Autoutilitare 
1.A.3.b.iii 1.A.3.b.iii Transport rutier– Autovehicule 

grele incluzand si autobuze 
1.A.3.b.iv 1.A.3.b.iv Transport rutier– Motociclete 

 
Tabelul nr. 4-4 Inventar emisii - Agricultura 

NFR nume 

4.B.8 Porcine 
4.B.9.a Gaini de oua 
4.B.9.b Pui de carne 

 

4.4. Descrierea privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spa ial  relevant  în anul de 
referin  

 
În anul de referin  2014 au fost înregistrate urm toarele valori ale emisiilor de poluan i în 

unitatea spa ial  relevant  
Tabelul nr. 4-5 Emisii în unitatea spa ial  relevant  în anul de referin  

Emisii de poluan i  
SOx (Gg) NOx(Gg) PM10(Gg) PM2.5(Gg) CO(Gg) Pb(Mg) Cd(Mg) As(Mg) Ni(Mg) 
0,5665 0,5456 1,1905 1,2028 9,1530 0,0675 0,00315 - - 
 detaliere în tabelul nr.3-3, capitolul 3Analiza situa iei existente 
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4.5. Niveluri ale concentra iei/concentra iilor raportate la valorile-limit  şi/sau la valorile-
int  în anul de referin  

 
În anul 2014, datorit  problemelor tehnice ale analizoarelor sta iile de monitorizare a calit ii 

aerului CL-1 şi CL-2 nu au func ionat la parametrii normali, motiv pentru care datele colectate sunt 
insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011. În anul 2014 sta iile de 
monitorizare au fost oprite. 

 În perioada de func ionare la parametrii normali, nu au fost înregistrate dep şiri ale 
valorii limit  zilnice la poluan ii gazoşi monitoriza i. 
Tabelul nr. 4-6 Num r de dep iri i concentra ii la dep ire  în anul de referin  (μg/m3) 

 VL  1 h 
Nr dep iri: concentra ii PIE 
100 μg/m3 

Nr. dep şiri: concentra ii 
PSE 140 μg/m3 

Nr. dep şiri VL  

NOx 200 - - - 

 VL 1 zi 
Nr dep iri concentra ii PIE 
25 μg/m3 

Nr. dep şiri concentra ii PSE 
35 μg/m3 

Nr. dep şiri VL  

PM10 50 - - - 
Nota: In acest Tabel num rul dep şirilor unui prag de evaluare este prezentat ca num rul efectiv de valori care dep şesc 
valoarea de prag i nu dep irea num rului de dep iri acceptabile 
 

Tabelul nr. 4-7 Distribu ia dep irilor – anul de referin  

Poluant 
Comparativ cu 

mediile pe 
termen scurt 

Comparativ cu 
mediile pe 

termen lung 

Observa ii 
generale 

Particule PM10 Nici o dep şire - 
Nici o ac iune 
nu e necesar . 

Oxizi/dioxid de 
azot, NOx 

Nici o dep şire -  

Monoxid de 
carbon, CO 

Nici o dep şire - 
Nici o ac iune 
nu e necesar . 

Oxizi/dioxid de 
sulf, SOx 

Nici o dep şire - 
Nici o ac iune 
nu e necesar . 

 

4.6. Descrierea scenariului privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spa ial  relevant  în 
anul de proiec ie 

 
Planul de men inere a calit ii aerului promoveaz  Scenariul Complex, avand în vedere c  

atingerea obiectivelor se realizeaz  cu un grad ridicat de probabilitate prin acesta, i include: 
 M suri pentru categoria de surse din sectorul transport,  
 M suri pentru categoria de surse din energie, 
 M suri pentru categoria de surse din industrie,  
 M suri pentru categoria de surse ”alte surse”, respectiv surse naturale,  

Prelucrarea informa iilor colectate pentru perioada urm toare anului de referin  a condus la  
valori ale concentra iilor calculate (modelare prin dispersie) pentru anul de proiec ie, prezentate în 
sec iunea urm toare. 
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Necesitatea de interven ie pe anumite sectoare de activitate este corelat  cu m surile propuse 
prin Planul Local de Ac iune pentru Mediu i Strategia de Dezvoltare a jude ului C l ra i. M surile 
care definesc Planul de men inere a calit ii aerului, identificate prin Scenariul complex, vizeaz  
posibilit ile reale de finan are i probabilitatea ridicat  de implementare, fiind asumate de institu iile 
responsabile. 

Pentru caracterizarea m surilor specifice prezentate în continuare, acestea sunt grupate pe 
categorii i se aplic  urm toarele codific ri4: 

Pentru m surile specifice prezentate în continuare se utilizeaz  urm toarele coduri pentru 
caracterizarea tipului de m sur : A: economic/fiscal; B: tehnic ; C: educatie/informare; D: altele. 

Se utilizeaza urm toarele coduri pentru a caracteriza scara de timp pentru atingerea reducerii 
concentra iei prin m sura respectiv : A: termen scurt; B: termen mediu (cca. un an); C: termen lung. 

Se utilizeaza urm toarele coduri pentru caracterizarea sectorului surs  afectat de m sur : A: 
transport; B: industrie, incluzând produc ia de energie termic  i electric ; C: agricultur ; D: surse 
comerciale i reziden iale; E: altele. Când se utilizeaz  codul “altele”, acesta se va clarifica la 
”Comentarii de clarificare” 

Se utilizeaza urm toarele coduri pentru caracterizarea sc rii spa iale a sursei afectate de 
m sur  : A: doar surs (e) locale; B: surse în zona urban  de interes; C: surse în regiunea de interes; 
D: surse în ar ; E: surse în mai mult de o ar . 

Dac  se aplic  mai mult de un cod, codurile se vor sepra prin punct i virgul . 
M sur  Tip  

m sur  
Scara 

de timp 
Sector 
surs  

Scara 
spa ial  

Poluan i viza i 

Reabilitare termic  cl diri A; B B D B 
CO, NOx, PM10, 
PM2.5, SOx 

Alimentarea cu gaze 
naturale pentru înlocuirea 
combustibilului solid 

B B D B 
CO, NOx, PM10, 
PM2.5, SOx 

Cre terea mobilit ii 
durabile 

A; B B A B 
CO, NOx, PM10, 
PM2.5, SOx, Pb, Cd, 
As, Ni 

Eficientizarea  consumului 
de combustibil în industrie 

B B B A; B 
CO, NOx, PM10, 
PM2.5, SOx, Pb, Cd, 
As, Ni 

Interven ii asupra surselor 
naturale 

B; D C E C PM10, PM 2.5 

Instalarea sistemelor de 
înc lzire care utilizeaz  
energie regenerabil , 
inclusiv înlocuirea/ 
completarea sistemelor 
clasice de înc lzire 

A;B A D A 
CO, NOx, PM10, 
PM2.5, SOx 

 

Aceste tipuri de msuri sunt prezentate detaliat în capitolul V. 

                                                 
4 Recommendations on plans or programmes to be drafted under the Air Quality Framework Directive 96/62/EC 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/recommendation_plans.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/recommendation_plans.pdf
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4.7. Niveluri ale concentra iei/concentra iilor aşteptate în anul de proiec ie 
 

Din analiza datelor de dispersie asociate anului de proiec ie 2020 rezult  men inerea nivelului 
concentra iilor sub valorile limit  pentru to i indicatorii de calitate a aerului. 

Avand în vedere prevederile legisla iei na ionale i comunitare prin care se stabile te c  
durata unui Plan de men inere a calit ii aerului poate avea o durat  de maximum 5 ani s-au stabilit 
urm toare aspecte: 

- anul de referin  pentru Studiu este anul 2014 
- exist  propuneri de dezvoltare aprobate în perioada 2014 – 2016 care vor produce 
efecte pe perioada 2015 - 2020  
 
Fa  de valorile prezentate pentru anul de referin  se estimeaz  o cre tere a emisiilor pentru 

to i indicatorii în anul de proiec ie, cu o cre tere mai accentuat  a nivelului pulberilor, oxizi de sulf i 
oxizilor de azot: 
 
Tendin e emisii 

 
 
Aceasta tendin  se va manifesta în condi iile prezentate la modific ri ale surselor de emisie 

pe coduri NFR. 
Fa  de concentra iile anuale ale indicatorilor de calitate a aerului rezultate din modelare 

pentru anul de proiec ie se vor lua în considerare m suri necesare pentru men inerea calit ii aerului 
propuse.  

În acest sens analiza rezultatelor model rii dispersiei indic  NOx ca cel mai vizat indicator 
pentru cre teri poten iale, presiunile fiind reprezentate de industrie în principal i de  traficul auto. 

Pentru indicatorul PM10 se remarc  diferen ierea dintre zone urbane i zone rurale, în ambele 
zone nivelul acestuia se men ine sub valoarea limit  anual , din punctul de vedere al surselor 
principale. 

Au poten ial de manifestare dep iri ale valorii limit  zilnice dar valoarea limit  anual  este 
respectat .  
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Nivel PM10 în condi ii de baz  - Contribu ie sectoare economice 

  
VL 40 µg/m3 – an calendaristic 
Valorile ridicate ale nivelului PM10 pentru fondul urban, dar f r  dep irea limitei anuale, 

sunt reprezentative pentru ora ul C l ra i i sunt cauzate de efectele cumulate ale emisiilor 
industriale i traficului auto.  

Pentru zonele rurale se remarc  conformarea cu valoarea limitei anuale pentru nivelul 
indicatorului PM10, aportul cel mai consistent fiind adus de activit ile agricole i traficul rutier. 

La nivelul jude ului interven iile sunt necesare pentru controlul activit ilor zootehnie, 
industrie i transport, la acest moment fiind ini ate m suri de control pentru transport prin elaborarea 
PMUD în municipiul C l ra i. 

Este necesar s  se realizeze campanii de control i monitorizare a activit ilor industriale din 
zonele urbane i rurale i implementarea de m suri specifice pe tipuri de activitate pentru men inerea 
indicatorului PM10 sub valoarea limit  

. 
Nivel PM10 asociat Scenariului complex - Contribu ie sectoare economice 

  
VL 40 µg/m3 – an calendaristic 

Pentru m surile cu impact necuantificabil, sau absen a de m suri, s-au men inut în grafic 
valorile condi iilor de baz  din anul de proiec ie ( rural - combustibil gaze i agricol). 

M surile propuse pentru transport conduc la o reducere sensibil  a nivelului PM10 atât în 
mediul urban cât i în mediul rural. 
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Se eviden iaz  de asemenea eficien a m surilor din sectorul energie propuse pentru cl diri 
reziden iale i publice. Extinderea aliment rii cu gaze în zonele rurale va determina la nivel local o 
reducere a emisilor din utilizarea combustibilului solid i a consumului de GPL, nedecelabile, 
combustia de gaze aducând un aport mult mai mic la emisiile generate.  

 
Pentru indicatorul PM 2.5 în mediul urban este replicat  situa ia privind nivelul indicatorului 

PM10. 
În mediul rural se remarc  inversarea aportului surselor, traficul rutier devenind principala 

surs , urmat  de activit ile agricole. 
 

Nivel PM2,5 în condi ii de baz  - Contribu ie sectoare economice  

   
VL anual:  20 µg/m3 – an calendaristic 

 
În mediul urban se constat  valori foarte apropiate de valoarea limit  anual . 
În cazul zonelor rurale se eviden iaz  valori ale nivelului PM2.5 reduse, situate mult sub 

valoarea limit  anual . 
M surile de reducere a emisiilor pentru PM10 vor contribui de asemenea i la reducerea 

PM2.5. 
Nivel PM2,5 asociat Scenariului complex - Contribu ie sectoare economice  

   
VL anul2020:  20 µg/m3 – an calendaristic 
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Pentru m surile cu impact necuantificabil, sau absen a m surilor, s-au men inut în grafic 
valorile condi iilor de baz  din anul de proiec ie ( rural - combustibil gaze i agricol). 
 Se observa c  în cazul adopt rii m surilor propuse în plan, nivelul PM2.5 înregistreaz  o 
reducere fa  de condi iile de baz  în 2020, oferind o marj  pentru dezvoltarea de noi activit i. 

Nivel NOx în condi ii de baz  - Contribu ie sectoare economice  

   
VL 40 µg/m3  - an calendaristic 

 
Pentru indicatorul NOx se remarc  pe rezultatele de dispersie atenuarea concentra iilor 

generate de sursele industriale pân  la valori de 4 µg/m3  la limta incintei, ceea ce pozi ioneaz  aceste 
surse pe locul trei în mediul urban ca ca aport de poluare, dup  sursele reprezentate de traficul rutier 
i de combustia de lemn pentru încalzire reziden ial -comer .  

În zonele rurale se constat  un aport important al de combustiei de lemn pentru încalzire 
reziden ial -comer  la nivelul ridicat de NOx, urmat de traficul auto, înregistrându-se un maximum de 
dep iri ale valorii limit  zilnice pentru anul de proiec ie. 

Pentru men inerea nivelului NOx este necesar  continuarea ac iunilor de promovare a 
transportului mai pu in poluant i de interven ie la nivelul infrastructurii pentru optimizarea 
traficului, dar i implementarea de m suri specifice în sectorul industrial. 

 Este de remarcat necesitatea adopt rii de politici sociale pentru reducerea utiliz rii lemnului 
pentru înc lzirea reziden ial , atât în mediul urban cât i în mediul rural. 

Nivel NOx asociat Scenariului complex - Contribu ie sectoare economice  

   
VL 40 µg/m3  - an calendaristic 
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Pentru m surile cu impact necuantificabil, sau absen a m surilor, s-au men inut în grafic 
valorile condi iilor de baz  din anul de proiec ie ( rural - sector industrie, combustibil gaze i 
agricol). 

M surile propuse în Plan în sectorul energie pentru cl diri reziden iale i publice i m surile 
din sectorul  transport conduc la reduceri sensible ale nivelului de NOx. Extinderea aliment rii cu 
gaze în zonele rurale va determina la nivel local o reducere important  a emisilor din utilizarea 
combustibilului solid i o usoar  reducere a consumului de GPL, combustia de gaze aducând un aport 
mult mai mic la emisiile generate.  

Nivel CO în condi ii de baz  - Contribu ie sectoare economice  

   
VL 10 mg/m3 - valoarea maxim  zilnic  a mediilor pe 8 ore 

Pentru indicatorul CO sursa de emisie relevant  atât pentru mediul urban cât i pentru mediul 
rural este reprezentat  de traficul auto. 

Trebuie precizat c  nivelul indicatorului CO astfel cum este prezentat în grafic, a fost modelat 
prin dispersie ca o concentra ie maxim  anual , iar prin distribuirea pe valori maxime zilnice a 
mediilor pe 8 ore rezult  valori de 20 – 30 ori mai mici decât valoarea limit  maxim  zilnilc  de 10 
mg/m3, atât pentru fond urban cât i pentru fond rural. 

Men inerea acestui nivel pentru CO se va realiza prin lansarea de ac iuni pentru transport mai 
pu in poluant i de interven ie la nivelul infrastructurii pentru optimizarea traficului. 
Nivel CO asociat Scenariului complex - Contribu ie sectoare economice  

       
VL 10 mg/m3 - valoarea maxim  zilnic  a mediilor pe 8 ore 
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Pentru m surile cu impact necuantificabil, sau în absen a m surilor, s-au men inut în grafic 
valorile condi iilor de baz  din anul de proiec ie.  

Valorile foarte mici ale nivelului CO permit eviden ierea reducerii acestuia în modelare doar 
pentru m surile din sectorul transport i m surile de reducere a consumatorilor de GPL în cazul 
extinderii re elei de gaze naturale în mediul rural. 

Nivel SOx în condi ii de baz  - Contribu ie sectoare economice  

      
VL 125 µg/m3 - 24 de ore  

 
Nivelul indicatorului SOx a fost modelat ca maxim anual, prin distribuirea pe valori maxime 

zilnice ob inânduse valori apropiate de valoarea limit  la 24 de ore în zona industrial  de nord a 
municipiului C l ra i i de cca. 4 - 15 ori mai mici decât valoarea limit  la 24 de ore în alte zone ale 
jude ului în care s-au identificat surse de emisie. 

Se  observ  aportul categoric al industriei pentru fondul urban i al utiliz rii lemnului pentru 
instala ii mici de ardere în mediul rural pentru nivelul de SOx. S-a utilizat pentru urban cazul 
municipiului Olteni a, reprezentativ pentru acest indicator. 

În vederea men inerii nivelului acestui indicator la valorile actuale este recomandabil s  se 
intervin  asupra politicilor locale privind combustibili utiliza i i modul de asigurare a înc lzirii 
individuale în mediul rural i controlul surselor industriale în mediul urban.  
Nivel SOx asociat Scenariului complex - Contribu ie sectoare economice  

   
VL 125 µg/m3 - 24 de ore  
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Pentru m surile cu impact necuantificabil, sau în absen a m surilor, s-au men inut în grafic 
valorile condi iilor de baz  din anul de proiec ie.  

Valorile foarte mici ale nivelului SOx permit eviden ierea reducerii acestuia în modelare doar 
pentru m surile din sectorul energie pentru cl diri reziden iale i publice i m surile de reducere a 
consumatorilor de GPL în cazul extinderii re elei de gaze naturale în mediul rural. 

Pentru anul de proiec ie, se remarc  în condi iile aplic rii m surilor Scenariului complex 
reducerea sau men inerea valorilor anuale/zilnice/orare dup  caz pentru to i indicatorii de calitate a 
aerului, f r  dep iri ale  valorilor limit .  

În sec iunea urm toare se detaliz  nivelul concentra iilor în cazul dep irilor valorilor 
limit / int  i num rul acestora. 
Este necesar ca în aceast  perioad  2014 -2020 s  se extind  procesul de monitorizare a calit ii 
aerului fie prin m sur ri în puncte fixe în regim continuu de 24 ore fie prin m sur ri indicative, sau 
ambele, repartizate atât în perimetrul urban dar mai ales în perimetre cu activit i desf urate în afara 
celor urbane (exemplu cariere, ferme etc). 
 

4.8. Niveluri ale concentra iei/concentra iilor şi a num rului de dep şiri ale valorii- limit  
şi/sau valorii- int  în anul de proiec ie 

 
Pentru indicatorii de calitate a aerului SOx i CO i metale nu se vor înregistra concentra ii 

care s  dep easc  valorile limit , în multe situa ii fiind nedecelabile în urma model rii prin dispersie 
(în cazul metalelor nu s-a generat dispersie prin introducerea datelor de emisie). Cele mai ridicate 
valori ale concentra iilor modelate sunt mult mai mici decât aceste valori limit  i praguri de 
evaluare: 

SOx – cca. 27 µg/m3 la 24 ore (excep ie zona industrial  de nord a Municipiului C l ra i) 
CO – cca.0,41 mg/m3 valoare maxim  zilnic  
Pentru indicatorii de calitate a aerului PM10, PM2.5 i NOx se vor înregistra concentra ii care 

dep esc valorile limit  i pragul superior de evaluare pe 3 ani consecutivi – 2017 ÷2020 în lipsa 
m surilor de men inere a calit ii aerului, dar chiar i cu adoptarea acestor m suri, inând cont c  
aplicarea m surilor se poate face doar etapizat. 
 
Num r de dep iri i concentra ii la dep ire  în 2020 (μg/m3) 

 VL  1 h 
Nr dep iri concentra ii 
PIE 100 μg/m3 

Nr. dep şiri concentra ii 
PSE 140 μg/m3 

Nr. dep şiri VL  

NOx 200 16:100 - 104 μg/m3 12: 150 - 190 μg/m3 0 

 VL 1 zi Nr dep iri concentra ii 
PIE 25 μg/m3 

Nr. dep şiri concentra ii 
PSE 35 μg/m3 

Nr. dep şiri VL  

PM10 50 4: 28 - 34 μg/m3 8: 42 - 71 μg/m3 0 
Nota: Num rul dep şirilor unui prag de evaluare este prezentat ca num rul efectiv de valori care 
dep şesc valoarea de prag i nu dep irea num rului de dep iri acceptabile.  
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Poluant Comparativ cu mediile pe 
termen scurt 

Comparativ 
cu mediile pe 
termen lung 

Observa ii generale 

Particule PM2.5 
i PM10 

Dep şiri în zone industriale i 
în agricultur  (ferme 
zootehnice) 

- 

Se impune men inerea 
m surilor de control a 
activit ilor zootehnie i 
industrie i promovarea 
transportului mai curat. 

Oxizi/dioxid de 
azot, NOx 

Dep şiri ale pragului  inferior 
i superior de evaluare în zona 

industrial  de nord a 
municipiului C l ra i minor  
a valorii limit .  
Dep iri în zone rurale ca 
urmare a utiliz rii lemnului 
pentru combustie. 

- 

Dep şirile pot fi 
rezolvate prin reducerea 
NOx din sectorul 
transporturi i politici 
sociale pentru reducerea 
utiliz rii lemnului 
pentru înc lzirea 
reziden ial  

Monoxid de 
carbon, CO 

Nici o dep şire - 
Nici o ac iune nu e 
necesar . 

Oxizi/dioxid de 
sulf, SOx 

Nici o dep ire - 
Nici o ac iune nu e 
necesar  
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5. M SURILE SAU PROIECTELE ADOPTATE ÎN VEDEREA MEN INERII CALIT II 
AERULUI 

 

5.1.M surile posibile pentru p strarea nivelului poluan ilor sub valorile-limit , respectiv 
sub valorile- int  şi pentru asigurarea celei mai bune calit i a aerului înconjur tor, în 
condi iile unei dezvolt ri durabile 

 
M surile de tip orizontal propuse i adoptate în perioada precedent  i men inute în intervalul 

de implementare a Planului de men inere a calit ii aerului:  
 Reglementarea din punct de vedere al protec iei mediului a surselor cu impact semnificativ 
 Implementarea recomand rilor documentelor BAT la instalatiile IPPC 
 Identificarea programelor de finan are pentru dezvoltarea jude ului  C l ra i 
 Comunicarea i implicarea publicului în decizia de mediu 
 Planificarea i stabilirea de obiective prin Planul Local de Ac iune pentru Mediu, 
actualizarea periodic  a PLAM 
 Corelarea planific rii mai multor sectoare (urbanism – strategie energetic  – planificare 
mobilitate etc.) 
 Integrarea aspectelor de mediu în deciziile administra iei publice locale 
 Începand cu 1 ianuarie 2018, toate cl dirile noi vor fi construite cu încadrarea în clasa 
energetic  A din punct de vedere al cerin elor de performan  energetic  , cerin e certificate 
atât la autorizarea construc iei, cât şi la recep ie, prin raportul de audit energetic 
 Acordarea de sprijin prin consultan  pentru implementarea proiectelor de eficien  
energetic  
 Punerea în aplicare a unei politici fiscale menite s  încurajeze reziden ii locali pentru a 
îmbun t i func ionarea eficient  a consumului de energie 
 Subven ionarea costurilor de audituri energetice din fonduri locale, regionale 
În continuare sunt prezentate m suri de men inere a calit ii aerului care includ m surile 

specifice propuse pe tipuri de activit i al c ror impact a teptat este men inerea calit ii aerului.  
Pentru m surile specifice s-a realizat o evaluare acestora, unde a fost posibil, prin 

cuantificarea impactului m surilor pentru care au fost furnizate date cantitative i planific ri de c tre 
entit ile responsabile. 
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Tabelul nr. 5-1 M suri PM10 i PM2,5 

Reducerea emisiilor de PM10 și PM2,5 - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

MĂSUR ALE SCENARIULUI 1. Energie – instalții mici de ardere (rezidențial, comercial, cladiri administrație) 

S1P1 SC1 

Instalarea sistemelor de înc lzire care 
utilizeaz  energie regenerabil , 
inclusiv înlocuirea/ completarea 
sistemelor clasice de înc lzire; 
Programul privind instalarea 
sistemelor de înc lzire care utilizeaz  
energie regenerabil , inclusiv 
înlocuirea completarea sistemelor 
clasice de înc lzire” - „CASA 
VERDE” pentru persoane fizice/ 
personae juridice  

Reducere consum 
de energie 
conven ional   

Sistem de preparare centralizat al apei calde menajere 
folosind energii regenerabile pentru  
˗ Spitalul de Pneumoftiziologie C l raşi; 
˗ Spitalul de Psihiatrie S punari  
˗ Spitalul Municipal Olteni a; 
˗ C minul de B trâni “Sf. Gheorghe” Olteni a; 
˗ Parohia Ştefan Vod ; 
 

Reducerea  aportului sector 
energie - urban la nivelul 
PM10 de la 0,021 µg/m3 la 
0,016 µg/m3 i a nivelului 
PM2.5 de la 0,0347 µg/m3 
la 0,017 µg/m3 . 
 
 

S1P2 SC2 

Reabilitarea blocurilor de locuin e 
colective şi a cl dirilor publice 
(pentru cca.35% ditre locuin e i  cca. 
50 cl diri publice Municipiul 
C l ra i, cca. 2% cl diri publice alte 
localit i din jude ) 

Reducere consum 
de energie 
conven ional  cu 
60% pentru 
cl dirile cu 
reabilitatea 
termic  complet  
 

˗ Reabilitarea termic  a blocurilor A9, A20, A21, A23,  
K17 din Municipiul  

˗ Calarasi 
˗ Execu ie lucr ri de îmbun t ire a izola iei termice a 

anvelopei cl dirii cinematograf Victoria, reabilitare i 
modernizare instala ii pentru prepararea i transportul 
agentului termic, apei calde menajere i a sistemelor de 
ventilare i climatizare i racordarea la sistemele de 
înc lzire centralizat  

˗ Reabilitare termic  a 7 unita i de înv mânt (Colegiul 
Na ionalBARBU TIRBEI, Liceul Teoretic M. 
EMINESCU, coala Gimnazial  T.VLADIMIRESCU, 

coala. Gimnazial  nr. 7, coala Gimnazial  M. Vod , 
coala Gimnazial  M. VITEAZU, Gr dini a ARA 

COPIL RIEI) 
˗ Centrul Cultural jude ean C l raşi Reabilitare termic  

cinema 2D//3D; 
˗ Reabilitare termic  Spitalul Jude ean de Urgen  

POMPEI SAMARIAN C l raşi – Corpurile A,B, C şi 
D; 

˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament în Regim de 
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Reducerea emisiilor de PM10 și PM2,5 - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

Urgen  “SF. MARIA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Sociale 

pentru Copil şi Familie “SERA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament  “ SF. 

ŞTEFAN” Perişoru, jude ul C l raşi 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

C l raşi ; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copilul cu handicap Sever C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Îngrijire şi Asisten  

Cioc neşti, jude ul C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de  Plasament Modulat de 

Tip Familial pentru Copilul cu Handicap Sever , 
Olteni a,  jude ul C l raşi 

S1P3 SC3 
Implementarea m surilor Planului de 
ac iune pentru energie durabil  în M. 
C l ra i (exclusiv transport) 

 
Reducerea 
consumului total 
de energie, 
respectiv emisii 
PM 
 

Consum energie redus fa  de anul 2010 

S1P4 SC4 
Extinderea re elei de distribu ie a 
gazelor naturale în zonele de 
dezvoltare propuse  

Reducere consum 
de combustibil 
solid cre tere 
consum gaze 

Propus 30 localit i 
Men inerea nivelurilor 
PM10 i PM2.5 la  0,002 
µg/m3 

M SURI ALE SCENARIULUI 2. Transport 

S2P5 SC5 

Fluentizarea traficului prin dezvoltarea 
durabil  şi modernizarea infrastructurii 
de transport jude ean/ regional 
conectate la re elele europene, a 
drumurilor de interes regional i local 
 

 
 
 
 
 
Reducerea 
emisiilor din trafic 
i a resuspensiei 

pulberilor 

˗ Asigurarea unor conectivit i între drumurile jude ene şi 
re eaua de drumuri na ionale şi autostrada A2 prin 
reabilitarea DJ402+DJ302, DJ306 şi 
DJ201B+DJ305+DJ313 

˗ Îmbun t irea accesabilit ii în zona transfrontalier  
prin construirea unui pod peste Dun re între C l raşi – 
Silistra şi a realiz rii conexiunilor acestuia 

˗ Dezvoltarea infrastructurii portuare în zona Chiciu şi 
conectarea acestuia la re eaua de drumuri 

 
 
 
 
Reducerea  aport trafic la 
nivelul PM10 de la 6,130 
µg/m3 la 5,711 µg/m3 i a 
nivelului PM2.5 de la 
9,636 µg/m3 la 4,523 
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Reducerea emisiilor de PM10 și PM2,5 - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

˗ Finalizarea construirii unui canal Dun re – Bucureşti pe 
albia râului Argeş  

˗ Dezvoltarea accesului intra şi inter jude ean, inclusiv la 
resursele economice prin reabilitarea şi modernizarea 
DJ401C+DJ402, DJ211D şi DJ100 

µg/m3 , local în zona de 
implementare 
 
 

S2P6 SC6 

Cre terea mobilit ii durabile la 
nivelul centrelor rurale  din jude : 

˗ Reabilitarea drumurilor comunale 
i a str zilor/uli elor, inclusiv a 

intersec iilor, podurilor, pode elor 
i trotuarelor, din localit ile rurale 

ale jude ului 

Reducerea 
emisiilor din trafic 
i a resuspensiei 

pulberilor 
generat  de trafic 

100% reabilitare drumuri comunale, str zilor/uli e, 
intersec ii, poduri,  pode e i trotuare 

S2P7 SC7 

Fluidizarea circula iei prin reducerea 
blocajelor pe drumurile jude ene şi 
na ionale i desc rcarea traficului 
urban 

 

Reducerea 
emisiilor din trafic 

100% trafic greu, 
10% PC, 
10% LCV, pentru: 
- municipiul C l raşi - realizarea şoselei de centur  

ocolitoare pentru (trecere la nivel cale ferat  pe DJ 310 
şi alte tronsoane de drum existente) 

- municipiul Olteni a - realizarea şoselei de centur  
ocolitoare  

- oraşului Budeşti - realizarea conexiunii DN4 –DJ301 ca 
variant  ocolitoare destinat  traficului greu (inclusiv 
trecere peste râul Dâmbovi a) 

- Lehliu Gar  - construirea unor pasaje de trecere peste 
calea ferat  pe DN 21 în zona Drajna, DN 3 în zona, pe 
DJ 301 şi municipiul C l raşi – strada Sloboziei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducere aport trafic la 
nivelul PM10 de la 12,680 
µg/m3 la 6,455 µg/m3 i a 
nivelului PM2.5 de la 
9,122 µg/m3 la 6,455 
µg/m3 
 

S2P8 SC8 
Cre terea mobilit ii durabile la 
nivelul centrelor urbane din jude   
 

Reducere emisii 
din trafic 

Fluentizare trafic prin  
- Realizarea de refugii pe sectoarele de drum înguste sau 

aglomerate 
- Construirea de parc ri şi trotuare în zonele urbane şi 

periurbaneprecum şi în zonele cu poten ial turistic, în 
vederea diminu rii riscului de accidente rutiere 

- Realizarea de marcaje şi semne rutiere în conformitate 
cu necesit ile relevate în studiile de siguran  în trafic 

- Realizarea de sensuri giratorii în aglomer rile din 
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Reducerea emisiilor de PM10 și PM2,5 - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

interiorul localit ilor, precum şi la intersec iile 
aglomerate ale drumurilor exterioare 

Semaforizarea intersec iilor aglomerate din municipii şi 
oraşe 

MĂSURI ALE SCENARIULUI 3. Sector industrie 

S3P9 SC9 

Campanii de control i monitorizare a 
activit ilor industriale din zonele 
rurale i implementarea de m suri 
specifice pe tipuri de activitate pentru 
men inerea indicatorului PM10 sub 
valoarea limit  

Reducerea 
emisiilor de 
pulberi 

necuantificabil necuantificabil 

M SURI ALE SCENARIULUI 4. Altele 

S4P10 SC10 

Campanii de prevenire şi sanc ionare 
a arderii deşeurilor de orice tip în 
afara instala iilor autorizate şi în aer 
liber în baza art.98 paragraful (2) 
litera a din OUG 195/2005 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare 

Reducere emisii 
pulberi 
necontrolate i 
ilegale  

necuantificabil necuantificabil 

S4P11 SC11 
Proiecte de protec ie a zonelor 
afectate de inunda ii (consolid ri de 
maluri etc.)  

Reducerea 
emisiilor difuze 
naturale de 
particule 

Necuantificat de beneficiar 

Reducere emisii PM10 cu  
0,1 tone/ha an 
Reducere emisii PM 2.5 cu 
0,05 tone/ha an 

S4P12 SC12 

Prevenirea i combaterea efectelor 
riscurilor naturale: 
˗ Extinderea i îmbun t irea 

infrastructurii de protec ie 
împotriva eroziunii solurilor 

˗ Extinderea i îmbun t irea 
lucr rilor de îmbun t iri 
funciare din mediul rural; 

˗ Extinderea suprafe elor 
împ durite i a perdelelor 
forestiere, în principal la nivelul 

Reducerea 
emisiilor difuze 
naturale de 
particule 

30% supraf eroziuni 
 

Reducere emisii PM10 cu 
53.602,2 tone 
Reducere emisii PM 2.5 cu 
17.867,415 tone 
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Reducerea emisiilor de PM10 și PM2,5 - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

terenurilor degradate i 
neproductive din mediul rural. 

S4P13 SC13 
Implementarea Planurilor de 
Management pentru siturile Natura 
2000 

1.Reducerea 
emisiilor de 
particule în 
suspensie  
2. reducerea 
eroziunii eoliene –  
3. Men inerea 
integrit ii 
siturilor  

necuantificabil  
 
 
necuantificabil 
 
 
100% 

necuantificabil 
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Tabelul nr. 5-2 M suri NOx 

Reducerea emisiilor de NOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

MĂSUR ALE SCENARIULUI 1. Energie – instalții mici de ardere (rezidențial, comercial, cladiri administrație) 

S1N1 SC1 

Instalarea sistemelor de înc lzire care 
utilizeaz  energie regenerabil , 
inclusiv înlocuirea/ completarea 
sistemelor clasice de înc lzire; 
Programul privind instalarea 
sistemelor de înc lzire care utilizeaz  
energie regenerabil , inclusiv 
înlocuirea completarea sistemelor 
clasice de înc lzire” - „CASA 
VERDE” pentru persoane fizice/ 
personae juridice  

Reducere consum 
de energie 
conven ional   

Sistem de preparare centralizat al apei calde menajere 
folosind energii regenerabile pentru  
˗ Spitalul de Pneumoftiziologie C l raşi; 
˗ Spitalul de Psihiatrie S punari  
˗ Spitalul Municipal Olteni a; 
˗ C minul de B trâni “Sf. Gheorghe” Olteni a; 
˗ Parohia Ştefan Vod ; 
 

Reducerea  aportului sector 
energie - urban la nivelul 
NOx de la 2,023 µg/m3 la 
1,634 µg/m3. 

S1N2 SC2 

Reabilitarea blocurilor de locuin e 
colective şi a cl dirilor publice 
(pentru cca.35% ditre locuin e i  cca. 
50 cl diri publice Municipiul 
C l ra i, cca. 2% cl diri publice alte 
localit i din jude ) 

Reducere consum 
de energie 
conven ional  cu 
60% pentru 
cl dirile cu 
reabilitatea 
termic  complet  
 

˗ Reabilitarea termic  a blocurilor A9, A20, A21, A23,  
K17 din Municipiul  

˗ Calarasi 
˗ Execu ie lucr ri de îmbun t ire a izola iei termice a 

anvelopei cl dirii cinematograf Victoria, reabilitare i 
modernizare instala ii pentru prepararea i transportul 
agentului termic, apei calde menajere i a sistemelor de 
ventilare i climatizare i racordarea la sistemele de 
înc lzire centralizat  

˗ Reabilitare termic  a 7 unita i de înv mânt (Colegiul 
Na ionalBARBU TIRBEI, Liceul Teoretic M. 
EMINESCU, coala Gimnazial  T.VLADIMIRESCU, 

coala. Gimnazial  nr. 7, coala Gimnazial  M. Vod , 
coala Gimnazial  M. VITEAZU, Gr dini a ARA 

COPIL RIEI) 
˗ Centrul Cultural jude ean C l raşi Reabilitare termic  

cinema 2D//3D; 
˗ Reabilitare termic  Spitalul Jude ean de Urgen  

POMPEI SAMARIAN C l raşi – Corpurile A,B, C şi 
D; 

˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament în Regim de 
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Reducerea emisiilor de NOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

Urgen  “SF. MARIA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Sociale 

pentru Copil şi Familie “SERA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament  “ SF. 

ŞTEFAN” Perişoru, jude ul C l raşi 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

C l raşi ; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copilul cu handicap Sever C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Îngrijire şi Asisten  

Cioc neşti, jude ul C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de  Plasament Modulat de 

Tip Familial pentru Copilul cu Handicap Sever , 
Olteni a,  jude ul C l raşi 

S1N3 SC3 
Implementarea m surilor Planului de 
ac iune pentru energie durabil  în M. 
C l ra i (exclusiv transport) 

 
Reducerea 
consumului total 
de energie, 
respectiv emisii 
NOx 
 

Consum energie redus fa  de anul 2010 

S1N4 SC4 
Extinderea re elei de distribu ie a 
gazelor naturale în zonele de 
dezvoltare propuse  

Reducere consum 
de combustibil 
solid cre tere 
consum gaze 

Propus 30 localit i 

Reducerea  aportului sector 
energie - urban la nivelul 
NOx de la 30,889 µg/m3 la 
26,873 µg/m3. 

M SURI ALE SCENARIULUI 2. Transport 

S2N5 SC5 

Fluentizarea traficului prin dezvoltarea 
durabil  şi modernizarea infrastructurii 
de transport jude ean/ regional 
conectate la re elele europene, a 
drumurilor de interes regional i local 
 

 
 
 
 
 
Reducerea 
emisiilor din trafic  

˗ Asigurarea unor conectivit i între drumurile jude ene şi 
re eaua de drumuri na ionale şi autostrada A2 prin 
reabilitarea DJ402+DJ302, DJ306 şi 
DJ201B+DJ305+DJ313 

˗ Îmbun t irea accesabilit ii în zona transfrontalier  
prin construirea unui pod peste Dun re între C l raşi – 
Silistra şi a realiz rii conexiunilor acestuia 

˗ Dezvoltarea infrastructurii portuare în zona Chiciu şi 
conectarea acestuia la re eaua de drumuri 

 
 
 
 
 
 
Reducerea  aport trafic la 
nivelul NOx de la 7,682 
µg/m3 la 5,711 µg/m3  
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Reducerea emisiilor de NOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

˗ Finalizarea construirii unui canal Dun re – Bucureşti pe 
albia râului Argeş  

˗ Dezvoltarea accesului intra şi inter jude ean, inclusiv la 
resursele economice prin reabilitarea şi modernizarea 
DJ401C+DJ402, DJ211D şi DJ100 

 

S2N6 SC6 

Cre terea mobilit ii durabile la 
nivelul centrelor rurale  din jude : 

˗ Reabilitarea drumurilor comunale 
i a str zilor/uli elor, inclusiv a 

intersec iilor, podurilor, pode elor 
i trotuarelor, din localit ile rurale 

ale jude ului 

Reducerea 
emisiilor din trafic  

100% reabilitare drumuri comunale, str zilor/uli e, 
intersec ii, poduri,  pode e i trotuare 

S2N7 SC7 

Fluidizarea circula iei prin reducerea 
blocajelor pe drumurile jude ene şi 
na ionale i desc rcarea traficului 
urban 

 

Reducerea 
emisiilor din trafic 

100% trafic greu, 
10% PC, 
10% LCV, pentru: 

- municipiul C l raşi - realizarea şoselei de centur  
ocolitoare pentru (trecere la nivel cale ferat  pe DJ 310 
şi alte tronsoane de drum existente) 

- municipiul Olteni a - realizarea şoselei de centur  
ocolitoare  

- oraşului Budeşti - realizarea conexiunii DN4 –DJ301 ca 
variant  ocolitoare destinat  traficului greu (inclusiv 
trecere peste râul Dâmbovi a) 

- Lehliu Gar  - construirea unor pasaje de trecere peste 
calea ferat  pe DN 21 în zona Drajna, DN 3 în zona, pe 
DJ 301 şi municipiul C l raşi – strada Sloboziei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducere aport trafic la 
nivelul NOx de la 24,879 
µg/m3 la 7,980 µg/m3, 
local în aria de 
im lementare 
 S2N8 SC8 

Cre terea mobilit ii durabile la 
nivelul centrelor urbane din jude :  
 

Reducere emisii 
din trafic 

Fluentizare trafic prin  
- Realizarea de refugii pe sectoarele de drum înguste sau 

aglomerate 
- Construirea de parc ri şi trotuare în zonele urbane şi 

periurbaneprecum şi în zonele cu poten ial turistic, în 
vederea diminu rii riscului de accidente rutiere 

- Realizarea de marcaje şi semne rutiere în conformitate 
cu necesit ile relevate în studiile de siguran  în trafic 

- Realizarea de sensuri giratorii în aglomer rile din 
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Reducerea emisiilor de NOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

interiorul localit ilor, precum şi la intersec iile 
aglomerate ale drumurilor exterioare 

Semaforizarea intersec iilor aglomerate din municipii şi 
oraşe 

MĂSURI ALE SCENARIULUI 3. Sector industrie 

S2N9 SC9 

Campanii de control i monitorizare a 
activit ilor industriale din zonele 
rurale i implementarea de m suri 
specifice pe tipuri de activitate pentru 
men inerea indicatorului NOx sub 
valoarea limit  

Reducerea 
emisiilor de NOx 

necuantificabil necuantificabil 

MĂSURI ALE SCENARIULUI 4. Altele 

S2N10 SC10 

Campanii de prevenire şi sanc ionare 
a arderii deşeurilor de orice tip în 
afara instala iilor autorizate şi în aer 
liber în baza art.98 paragraful (2) 
litera a din OUG 195/2005 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare 

Reducere emisii 
de NOx 
necontrolate i 
ilegale 

necuantificabil necuantificabil 
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Tabelul nr. 5-3   M suri CO 

Reducerea emisiilor de CO - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

MĂSUR ALE SCENARIULUI 1. Energie – instalții mici de ardere (rezidențial, comercial, cladiri administrație) 

S1C1 SC1 

Instalarea sistemelor de înc lzire care 
utilizeaz  energie regenerabil , 
inclusiv înlocuirea/ completarea 
sistemelor clasice de înc lzire; 
Programul privind instalarea 
sistemelor de înc lzire care utilizeaz  
energie regenerabil , inclusiv 
înlocuirea completarea sistemelor 
clasice de înc lzire” - „CASA 
VERDE” pentru persoane fizice/ 
personae juridice  

Reducere consum 
de energie 
conven ional   

Sistem de preparare centralizat al apei calde menajere 
folosind energii regenerabile pentru  
˗ Spitalul de Pneumoftiziologie C l raşi; 
˗ Spitalul de Psihiatrie S punari  
˗ Spitalul Municipal Olteni a; 
˗ C minul de B trâni “Sf. Gheorghe” Olteni a; 
˗ Parohia Ştefan Vod ; 
 

Men inerea  aportului 
sector energie - urban la 
nivelul CO la 0,001 
mg/m3. 
 
 

S1C2 SC2 

Reabilitarea blocurilor de locuin e 
colective şi a cl dirilor publice 
(pentru cca.35% ditre locuin e i  cca. 
50 cl diri publice Municipiul 
C l ra i, cca. 2% cl diri publice alte 
localit i din jude ) 

Reducere consum 
de energie 
conven ional  cu 
60% pentru 
cl dirile cu 
reabilitatea 
termic  complet  
 

˗ Reabilitarea termic  a blocurilor A9, A20, A21, A23,  
K17 din Municipiul  

˗ Calarasi 
˗ Execu ie lucr ri de îmbun t ire a izola iei termice a 

anvelopei cl dirii cinematograf Victoria, reabilitare i 
modernizare instala ii pentru prepararea i transportul 
agentului termic, apei calde menajere i a sistemelor de 
ventilare i climatizare i racordarea la sistemele de 
înc lzire centralizat  

˗ Reabilitare termic  a 7 unita i de înv mânt (Colegiul 
Na ionalBARBU TIRBEI, Liceul Teoretic M. 
EMINESCU, coala Gimnazial  T.VLADIMIRESCU, 

coala. Gimnazial  nr. 7, coala Gimnazial  M. Vod , 
coala Gimnazial  M. VITEAZU, Gr dini a ARA 

COPIL RIEI) 
˗ Centrul Cultural jude ean C l raşi Reabilitare termic  

cinema 2D//3D; 
˗ Reabilitare termic  Spitalul Jude ean de Urgen  

POMPEI SAMARIAN C l raşi – Corpurile A,B, C şi 
D; 

˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament în Regim de 
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Reducerea emisiilor de CO - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

Urgen  “SF. MARIA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Sociale 

pentru Copil şi Familie “SERA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament  “ SF. 

ŞTEFAN” Perişoru, jude ul C l raşi 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

C l raşi ; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copilul cu handicap Sever C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Îngrijire şi Asisten  

Cioc neşti, jude ul C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de  Plasament Modulat de 

Tip Familial pentru Copilul cu Handicap Sever , 
Olteni a,  jude ul C l raşi 

S1C3 SC3 
Implementarea m surilor Planului de 
ac iune pentru energie durabil  în M. 
C l ra i (exclusiv transport) 

 
Reducerea 
consumului total 
de energie, 
respectiv emisii 
CO 
 

Consum energie redus fa  de anul 2010 

S1C4 SC4 
Extinderea re elei de distribu ie a 
gazelor naturale în zonele de 
dezvoltare propuse  

Reducere consum 
de combustibil 
solid, cre tere 
consum gaze 

Propus 30 localit i 

Reducerea  aportului sector 
energie - rural la nivelul 
CO de la 0,004 mg/m3 la 
0,003 mg/m3 

M SURI ALE SCENARIULUI 2. Transport 

S2C5 SC5 

Fluentizarea traficului prin dezvoltarea 
durabil  şi modernizarea infrastructurii 
de transport jude ean/ regional 
conectate la re elele europene, a 
drumurilor de interes regional i local 
 

 
 
 
 
 
Reducerea 
emisiilor din trafic  

˗ Asigurarea unor conectivit i între drumurile jude ene şi 
re eaua de drumuri na ionale şi autostrada A2 prin 
reabilitarea DJ402+DJ302, DJ306 şi 
DJ201B+DJ305+DJ313 

˗ Îmbun t irea accesabilit ii în zona transfrontalier  
prin construirea unui pod peste Dun re între C l raşi – 
Silistra şi a realiz rii conexiunilor acestuia 

˗ Dezvoltarea infrastructurii portuare în zona Chiciu şi 
conectarea acestuia la re eaua de drumuri 

 
 
 
 
Reducerea  aport trafic la 
nivelul CO de la 0,581 
mg/m3 la 0,166 mg/m3  
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Reducerea emisiilor de CO - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

˗ Finalizarea construirii unui canal Dun re – Bucureşti pe 
albia râului Argeş  

˗ Dezvoltarea accesului intra şi inter jude ean, inclusiv la 
resursele economice prin reabilitarea şi modernizarea 
DJ401C+DJ402, DJ211D şi DJ100 

S2C6 SC6 

Cre terea mobilit ii durabile la 
nivelul centrelor rurale  din jude : 

˗ Reabilitarea drumurilor comunale 
i a str zilor/uli elor, inclusiv a 

intersec iilor, podurilor, pode elor 
i trotuarelor, din localit ile rurale 

ale jude ului 

Reducerea 
emisiilor din trafic  

100% reabilitare drumuri comunale, str zilor/uli e, 
intersec ii, poduri,  pode e i trotuare 

S2C7 SC7 

Fluidizarea circula iei prin reducerea 
blocajelor pe drumurile jude ene şi 
na ionale i desc rcarea traficului 
urban 

 

Reducerea 
emisiilor din trafic 

100% trafic greu, 
10% PC, 
10% LCV, pentru: 

- municipiul C l raşi - realizarea şoselei de centur  
ocolitoare pentru (trecere la nivel cale ferat  pe DJ 310 
şi alte tronsoane de drum existente) 

- municipiul Olteni a - realizarea şoselei de centur  
ocolitoare  

- oraşului Budeşti - realizarea conexiunii DN4 –DJ301 ca 
variant  ocolitoare destinat  traficului greu (inclusiv 
trecere peste râul Dâmbovi a) 

- Lehliu Gar  - construirea unor pasaje de trecere peste 
calea ferat  pe DN 21 în zona Drajna, DN 3 în zona, pe 
DJ 301 şi municipiul C l raşi – strada Sloboziei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducere aport trafic la 
nivelul CO de la 0,282 
mg/m3 la 0,237 mg/m3. 
 

S2C8 SC8 
Cre terea mobilit ii durabile la 
nivelul centrelor urbane din jude :  
 

Reducere emisii 
din trafic 

Fluentizare trafic prin  
- Realizarea de refugii pe sectoarele de drum înguste sau 

aglomerate 
- Construirea de parc ri şi trotuare în zonele urbane şi 

periurbaneprecum şi în zonele cu poten ial turistic, în 
vederea diminu rii riscului de accidente rutiere 

- Realizarea de marcaje şi semne rutiere în conformitate 
cu necesit ile relevate în studiile de siguran  în trafic 

- Realizarea de sensuri giratorii în aglomer rile din 
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Reducerea emisiilor de CO - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

interiorul localit ilor, precum şi la intersec iile 
aglomerate ale drumurilor exterioare 

- Semaforizarea intersec iilor aglomerate din municipii şi 
oraşe 

M SURI ALE SCENARIULUI 3. Sector industrie 

S3C9 SC9 

Campanii de control i monitorizare a 
activit ilor industriale din zonele 
rurale i implementarea de m suri 
specifice pe tipuri de activitate pentru 
men inerea indicatorului CO sub 
valoarea limit  

Reducerea 
emisiilor de CO 

necuantificabil necuantificabil 

M SURI ALE SCENARIULUI 4. Altele 

S4C10 SC10 

Campanii de prevenire şi sanc ionare 
a arderii deşeurilor de orice tip în 
afara instala iilor autorizate şi în aer 
liber în baza art.98 paragraful (2) 
litera a din OUG 195/2005 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare 

Reducere emisii 
necontrolate i 
ilegale CO 

necuantificabil necuantificabil 
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Tabelul nr. 5-4 M suri SOx 

Reducerea emisiilor de SOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

MĂSUR ALE SCENARIULUI 1. Energie – instalții mici de ardere (rezidențial, comercial, cladiri administrație) 

S1S1 SC1 

Instalarea sistemelor de înc lzire care 
utilizeaz  energie regenerabil , 
inclusiv înlocuirea/ completarea 
sistemelor clasice de înc lzire; 
Programul privind instalarea 
sistemelor de înc lzire care utilizeaz  
energie regenerabil , inclusiv 
înlocuirea completarea sistemelor 
clasice de înc lzire” - „CASA 
VERDE” pentru persoane fizice/ 
personae juridice  

Reducere consum 
de energie 
conven ional   

Sistem de preparare centralizat al apei calde menajere 
folosind energii regenerabile pentru  
˗ Spitalul de Pneumoftiziologie C l raşi; 
˗ Spitalul de Psihiatrie S punari  
˗ Spitalul Municipal Olteni a; 
˗ C minul de B trâni “Sf. Gheorghe” Olteni a; 
˗ Parohia Ştefan Vod ; 
 

Reducerea  aportului sector 
energie - urban la nivelul 
SOx de la 0,021 µg/m3 la 
0,016 µg/m3. 
 
 

S1S2 SC2 

Reabilitarea blocurilor de locuin e 
colective şi a cl dirilor publice 
(pentru cca.35% ditre locuin e i  cca. 
50 cl diri publice Municipiul 
C l ra i, cca. 2% cl diri publice alte 
localit i din jude ) 

Reducere consum 
de energie 
conven ional  cu 
60% pentru 
cl dirile cu 
reabilitatea 
termic  complet  
 

˗ Reabilitarea termic  a blocurilor A9, A20, A21, A23,  
K17 din Municipiul  

˗ Calarasi 
˗ Execu ie lucr ri de îmbun t ire a izola iei termice a 

anvelopei cl dirii cinematograf Victoria, reabilitare i 
modernizare instala ii pentru prepararea i transportul 
agentului termic, apei calde menajere i a sistemelor de 
ventilare i climatizare i racordarea la sistemele de 
înc lzire centralizat  

˗ Reabilitare termic  a 7 unita i de înv mânt (Colegiul 
Na ionalBARBU TIRBEI, Liceul Teoretic M. 
EMINESCU, coala Gimnazial  T.VLADIMIRESCU, 

coala. Gimnazial  nr. 7, coala Gimnazial  M. Vod , 
coala Gimnazial  M. VITEAZU, Gr dini a ARA 

COPIL RIEI) 
˗ Centrul Cultural jude ean C l raşi Reabilitare termic  

cinema 2D//3D; 
˗ Reabilitare termic  Spitalul Jude ean de Urgen  

POMPEI SAMARIAN C l raşi – Corpurile A,B, C şi 
D; 

˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament în Regim de 
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Reducerea emisiilor de SOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

Urgen  “SF. MARIA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Sociale 

pentru Copil şi Familie “SERA” C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Plasament  “ SF. 

ŞTEFAN” Perişoru, jude ul C l raşi 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

C l raşi ; 
˗ Reabilitare termic  Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copilul cu handicap Sever C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de Îngrijire şi 

Asisten SCioc neşti, jude ul C l raşi; 
˗ Reabilitare termic  Centrul de  Plasament Modulat de 

Tip Familial pentru Copilul cu Handicap Sever , 
Olteni a,  jude ul C l raşi 

S1S3 SC3 
Implementarea m surilor Planului de 
ac iune pentru energie durabil  în M. 
C l ra i (exclusiv transport) 

 
Reducerea 
consumului total 
de energie, 
respectiv emisii 
SOx 

 

Consum energie redus fa  de anul 2010 

S1S4 SC4 
Extinderea re elei de distribu ie a 
gazelor naturale în zonele de 
dezvoltare propuse  

Reducere consum 
de combustibil 
solid, cre tere 
consum gaze 

Propus 30 localit i 

Reducerea  aportului sector 
energie - rural la nivelul 
SOx de la 6,537 µg/m3 la 
5,433 µg/m3, local în zona 
de im lementare 
 

M SURI ALE SCENARIULUI 3. Sector industrie 

S3S5 SC9 

Campanii de control i monitorizare a 
activit ilor industriale din zonele 
rurale i implementarea de m suri 
specifice pe tipuri de activitate pentru 
men inerea indicatorului SOx sub 
valoarea limit  

Reducerea 
emisiilor de SOx 

necuantificabil necuantificabil 

M SURI ALE SCENARIULUI 4. Altele 
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Reducerea emisiilor de SOx - MĂSURI SCENARIU COMPLEX 

Cod 
Cod 

Scenariu 
Complex 

M sura Efecte Cuantificare m sur  Cuantificare efecte 

S4S6 SC10 

Campanii de prevenire şi sanc ionare 
a arderii deşeurilor de orice tip în 
afara instala iilor autorizate şi în aer 
liber în baza art.98 paragraful (2) 
litera a din OUG 195/2005 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare 

Reducere emisii 
necontrolate i 
ilegale SOx 

necuantificabil necuantificabil 
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5.2. Calendarul aplic rii planului de men inere a calit ii aerului 
Calendarul aplic rii Planului de men inere a calit ii aerului 
Cod 
scenariu 
complex 

M sura Responsabil 
Termen 
realizare 

Estimare costuri/ surse 
finan are 

Energie – instal ii de ardere 

SC1 

Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv 
înlocuirea/ completarea sistemelor clasice de înc lzire; Programul privind 
instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv 
înlocuirea completarea sistemelor clasice de înc lzire” - „CASA VERDE” 
pentru persoane fizice/ personae juridice  

Prim ria M. C l ra i,  
 
 
Prim rii Peri oru, 
Cioc ne ti 

2020 
 
 
 

POR 2014-2020 
Buget local 
 

SC2 
Reabilitarea blocurilor de locuin e colective şi a cl dirilor publice (pentru 
cca.35% ditre locuin e i  cca. 50 cl diri publice Municipiul C l ra i, cca. 2% 
cl diri publice alte localit i din jude ) 

Prim ria M. C l ra i 
 

2020 

Procent necuantificabil din 
costuri totale (1.370.281.11 
lei, - 716.999.58 lei 
lei)/ Bugete locale+ 
cofinan are na ional  
POR 2007 -2013 

SC3 
Implementarea m surilor Planului de ac iune pentru energie durabil  în M. 
C l ra i (exclusiv transport) 

Municipiul 
C l raşi 
Societ i Comerciale, 
Parteneriat Public Privat 

2020 (par ial, 
finalizare 

2022) 

Necuantificat 
Buget local + Fondul de 
mediu + Societ i 
Comerciale + Parteneriat 
Public Privat 

SC4 
Extinderea re elei de distribu ie a gazelor naturale în zonele de dezvoltare 
propuse  

Prim ria M. C l ra i/ 
Agent economic/ CJ 

2020 
5,45 Milioane Euro/  
Buget local + Fonduri 
europene +agent economic 

Transport 

SC5 

Fluentizarea traficului prin dezvoltarea durabil  şi modernizarea infrastructurii 
de transport jude ean/ regional conectate la re elele europene, a drumurilor de 
interes regional i local 
 
 
 
 
 
 
 

CJ C l raşi; Prim riile 
Belciugatele, Curcani, 
Fundulea, Luica, Nana, 
S ruleşti, Sohatu,  
T m d u Mare. 
Cuza Vod  
Vîlcelele 
Dragoş Vod  
Ulmeni 
Valea Argovei 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

 
 

Procent necuantificabil din 
costul lucr rilor 
(130.105.422,80 lei) 
 Buget local - POR Axa 6 OS 
6.1 2014 -2020 
 
Strategia Dun rii 
P.O.R. 2014 -2020 

SC6 
Cre terea mobilit ii durabile la nivelul centrelor rurale  din jude : 

˗ Reabilitarea drumurilor comunale i a str zilor/uli elor, inclusiv a 
 
 

 
 

 
P N D L + Cofinan are CJ  
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Calendarul aplic rii Planului de men inere a calit ii aerului 
Cod 
scenariu 
complex 

M sura Responsabil 
Termen 
realizare 

Estimare costuri/ surse 
finan are 

intersec iilor, podurilor, pode elor i trotuarelor, din localit ile rurale ale 
jude ului 

 
 
Prim ria C l ra i 
Prim rii 
Belciugatele 
Borcea 
C scioarele 
Chirnogi  
 
Chiselet  
Cioc neşti  
Criv  
Curcani 
Cuza Vod  
Dor M runt 
Dragoş Vod  
Frumuşani 
Fundeni 
G lbinaşi 
Gr diştea 
Ileana 
Independen a 
Jeg lia 
Lupşanu 
Mân stirea 
Mitreni 
 S ruleşti 

 
 
 
 
 
 

2022 
 
 

2016 
2017 

Procent necuantificabil din 
valoarea lucr rilor 
(- 8.488.379,99 lei 
- 3.799.895,80 lei 
- 3.331.200,02 lei 
- 10.868.550,94 lei 
-10.242.282,71 lei 
- 7.452.884,00 lei 
- 5.977.760,20 lei 
- 8.707.766,71 lei 
 7.237.848,02 lei 
-  4.501.964,00 lei 
-  4.238.538,00 lei 
- 7.866.329,38 lei 
- 10.691.856,00 lei 
- 4.805.926,19 lei 
- 8.999.180,85 lei 
- 9.196.460,65 lei 
- 7.297.405,00 lei 
- 10.121.442,30 lei 
-  1.157.467,64 lei 
-  9.402.818,00 lei 
-  8.511.854,00 lei 
-  9.383.416,90 lei 
- 7.556.660,00 lei 
-  5.071.913,81 lei 
- 6.563.558,20 lei 
- 3.373.750,41 lei 
- 8.309.395,00 lei 
- 4.213.242,00 lei) 
 

SC7 
Fluidizarea circula iei prin reducerea blocajelor pe drumurile jude ene şi 
na ionale i desc rcarea traficului urban 

 

Prim ria C l ra i,  
Olteni a 
Bude ti 
Drajna 

2016 - 2022 
 

Procent necuantificabil  
din costul lucr rilor 
(7.594.659,13 lei) 
Bugete Programul Na ional 
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Calendarul aplic rii Planului de men inere a calit ii aerului 
Cod 
scenariu 
complex 

M sura Responsabil 
Termen 
realizare 

Estimare costuri/ surse 
finan are 

Lehliu Gar  de Dezvoltare 
Local +Cofinan are CJ 
C l raşi  

SC8 
Cre terea mobilit ii durabile la nivelul centrelor urbane din jude   
 

Prim ria Municipiului 
C l raşi 

2016 - 2020 
(par ial) 

Necuantificat 
POR Axa 4 ;OS 4.1. 

Sector industrie 

SC9 
Campanii de control i monitorizare a activit ilor industriale din zonele rurale 
i implementarea de m suri specifice pe tipuri de activitate pentru men inerea 

indicatorului PM10 sub valoarea limit  
Garda Mediu /APM/CJ Anual  Buget de stat 

Altele 

SC10 
Campanii de prevenire şi sanc ionare a arderii deşeurilor de orice tip în afara 
instala iilor autorizate şi în aer liber în baza art.98 paragraful (2) litera a din 
OUG 195/2005 cu modific rile şi complet rile ulterioare 

Consiliul Jude ean 
C l ra i, 
UAT-uri 

2014 - 2020 
Necuantificabil/  
Buget local + Fond de mediu 

SC11 Proiecte de protec ie a zonelor afectate de inunda ii (consolid ri de maluri etc.)  CJ/ Prim rii 2016 - 2020 
Necuantificabil/ Finan ri 
nerambursabile 

SC12 

Prevenirea i combaterea efectelor riscurilor naturale: 
˗ Extinderea i îmbun t irea infrastructurii de protec ie împotriva eroziunii 

solurilor 
˗ Extinderea i îmbun t irea lucr rilor de îmbun t iri funciare din mediul 

rural; 
˗ Extinderea suprafe elor împ durite i a perdelelor forestiere, în principal la 

nivelul terenurilor degradate i neproductive din mediul rural. 

CJ/ Prim rii  2016 - 2022 

5 mil euro  
Fondul de mediu, 
Prim rii, MADR 
 

SC13 Implementarea Planurilor de Management pentru siturile Natura 2000 Administratori/ Custozi 

5 ani de la 
implementarea 
Planurilor de 
management 

Necuantificabil 

 
 

 

 


