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INSTITUTIA PREFECTULUI JT'DETUL GALATI
Domnului Prefect Dorin OTROCOL
Adresa nr. 4637110.06.2019 - solicitare informalii privind calitatea
aerului qi a radioactivitatrii mediului pe raza municipiului Gala{i gi la
nivelul jude{ului Galati.

Stimate Domnule Prefect,

urmare a adresei sus menfionate, inregistrata la APM Gala{i cu nr. 1592g/10.06.2019,
vd transmitem aldturat ,,Informarea APM Galafi privind calitatea aerului qi a
radioactivitdtii pe raza municipiului Galati qi la nivelul judefului Galati, pe primele 5
luni ale anului 2019. Analizd, comparativd cu aceeaqi perioadd a anului precedent.,,,
solicitati pentru qedin{a colegiului prefectural din data de 26.06.2019.

Cu respect,
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AGENTIA PENTRU PROTECTIA MNDIULUI GALATI

Strada Regiment 11 Siret, nr.2,Galali, jud. Galafi, Cod g00322
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Raport asupra calitifii aerului gi nivelul radioactiviHfii pe razamunicipiutui
Galafi pi
la nivelul judefutui, pe primele 5 luni ale anului 2llg.Anafizn comparativi
cu aceeagi
perioadi a anului precedent
La nivelul municipiului gi judefului Galafi, calitatea aerului, precum qi radioactivitatea
mediului,
sunt supravegheate permanent, atdt prin relele automate de monito riz.are prin
care se efectueazd
mdsuritori continue, pe baza unor metode qi criterii comune utilizate in Uniunea
Europeand, c6t qi
prin refele clasice de monitorizare, in cadrul cdrora se preleveazd"periodic probe
de mediu, urmate
de armlize in laborator, conform standardelor in vigoare.

in paralel, pentru toate activitdtile care se supun procedurii de autorizare, ApM
Galati impune, in
autonza[iile integrate/autorizafiile de mediu, .otrdilii privind: monitorizarea indicatorilor
specifici
activitd{ilor desfbgurate, valori limitd de emisie, locul gi frecvenJa mdsur6torilor,
precum qi

raportarea rezultatelor conform frecven{elor stabilite.

Periodic se verific[ respectareu
privind monitor izarea calitalii aerului, impuse in
autoriza{iile integrate/autofiza\iilor"ottdiliilor
de mediu prin rapoartele de incercare transmise de agenJii

economici.

In cele ce unneaz6, se va prezerfia calitateaaerului gi radioactivitatea factorilor
de mediu la nivelul
municipiului qi judefului GalaJi pentru primele 5 luni ale anului 2019, comparativ
cu aceeagi
perioadd a anului 201t.

1. CALITATEA AERULUI
Supravegherea calitdfii aerului se realizeazl de sdtre Serviciul Monitorizare
qi Laboratoare prin
urmdtoarele re{ele de monito izare:

o.

-

refeaua de monitorrzare a pulberilor sedimentabile;
refeaua de monitorizarc aprecipita{iilor atmosferice.
Releaaa automatd de monitorizare a calitdlii aerului

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului ineonjurdtor, cu niodificirile
ulterioare,
Agenlia pentru Proteclia Mediului Galali rcalizeazd, supravegherea calitdlii aerului
la nivelul
j{tt"t"i Gala{i, prin intermediul a 5 sta{ii automate, care fac parte din Re{eaua Na{ional6 de
Monitorizare a Calitdlii Aerului. Numarul, tipul locafia statiilor au fost
stabilite astfel inc6t s6 fie
;i
reprezentative pentru proteclia sdndtdtii umane qi a mediutui ta nivelul judefului
Galafi, dupd cum
urmeaz6:

I

stalie de tratic GLI - pentru evaluarea poluirii din trafic, amplasatd in Galali, sg.. Br6ilei
nr.181;
I stalie de fond urban GL 2 - pentru evaluarea calitdlii aerului din zonele urbane, amplasatd
in Gala{i, str. Domneascd nr.7;
1 stalie de fond suburban GL 3 - pentru evaluarea calitd{ii aerului de la marginea
aglomerdrii, amplasatd in Galali, str. Traian w.431
2 stalii de tip industrial - pentru evalu.area calitilii aerului in zonele industriale,
respectiv:
- stalia GL4 - amplasatd in Gala{i, b_dul Dundrea nr. g
;
- stafia GL s - amplasatr in Tecuci, str. I Deccmbrie nr. 146 B.

Indicatori monitorizafi continuu in stafiile de monitorizare: dioxid de azot(NOz), oxizi de
azot

(NO' NOx), dioxid de sulf (SOz), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen,toluen,
etilbenzen,
o-xilen, m-xilen, p-xilen, particule in zuspensie - fracfiile PMle iM;j, date
meteo: temperaturd,
$i
vdnt (direc{ie qi vitezd), umiditate, presiune, radia{ie solar6, precipitalii. '-

Mlsurdtorile continue din cele 4 sta{ii amplasate la nivelul municipiului Gala{i sunt completate
cu
mdsuritori manualQ, efectuate in laboratorul din cadrul APM Galali, dupl cum urmeaz6:
mdsurltori gravimetrice zilnice pentru particule in suspensie - fracfiile pMl0 qi pM2.5,
metale grele din fuacliapMl0, respectiv plumb, cadmiu, nichel gi arsen.
Pentru informarea in timp real a populaJiei cu privire la calitatea aerului,
releaua automat6 de
monitorizare este dotati cu trei panouri de informare, astfel:
afiqdrii in mod regulat a indicilor de calitate a aerului pentru indicatorii: NO2,
3Or, CO, Or,
PMto, caf,e pennite descrierea periodicd a informaliilor privind starea global6 a calite{ii
aerului in afia de reprezentativitate a fieclrei sta{ii automate, in conformitate Ordinului
MMDD nt- 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indiciior de calitate
a aerului in vederea facilitdrii informdrii publicului. Panoul este defect din data de
r5.06.2912

calitdlii aerului, cu posibilitatea accesirii fiecdrei stafii qi fiecilui poluant monitorizat pentru

ultimele 24 de orc.

Ambele panouri sunt defecte, unul din data de 14.02.2010, iar celilalt din data de
t2.0t.20r5.
Panoul exterior de informare a publicului vrmeazd, a fi reparat gi pus in func{iune in
cursul,anului
2019, in cadrul Contractului subsecvent de seryicii nr. Il/2A19, derulat de Ministerul
Mediului.
Datele orare' zilnice qi anuale, fumizate de echipamentele din sta{ii, sunt acfualizatepermanent
qi
puse, in timp real, la dispozitia publicului pe site.ul www.calitateaer.ro
De asemenea, APM Galali asigurd comunicarea regulatd cdtre public a informa{iilor actualizate
privind concentra{iile ambientale de poluanli, prin urmdtoarele documente postate pe site-ul
ApM
Galati http://www.an
buletine zilnice pentru informarea publicului privind calitatea aerului la nivelul judefului
Gala{i;
informdri lunare privind evolulia calitdlii aerului la nivelul judefului Galali;
rapoarte preliminare anuale privind calitateaaerului inconjurdtor in judeful Galati;
rapoarte lunare, anuale privind starea mediului la nivelul judefului GalaJi

Din analiza datelor rezultatein urma desfbqurdrii programelor de monitorizare, s-a constatat
cd, in
perioada ianuarie -2019,
comparativ
cu
aceeagi
perioadd
a
anului
2018,
s-a inrpgistrat
Tui
reducerea numdrului de mdsurdtori, dupd cum urmeaz6:

Sciderea numdrului de indicatori monitoriza\i s-a datorat faptului c6, in anul20l9,nu s-au
efectuat
servicii pentru intrefinerea qi repararea sta{iilor automate de monitorizare a calitdlii aerului in
toati
perioada analizatL, contractul subsecvent de servicii nr. ll/2019, fiind demarat incepdnd
cu luna
aprilie 2019, de Ministerul Mediului.

Perioada

ian - mai
2018
ran - mal
2019

Mdsurdtori automate

Nr. total

Mdsurltori

orare

mdsurdtori,
din care:

judeJul Gala{i

gravimetrice
(municipiul
Galali)

Analize ftzico - chimice:
metale grele
(Pb, cd, Ni, As)
(municipiul Galali)

628

2048

534

2136

201077
126248

198401, din care pentru
municipiul Galati: 154832
123578, din care pentru
municipiul Galati: 103828

Concluzii privind evaluarea

calitifii

aerului..

f. in perioada ianuarie - mai 2019, nu s-au semnalat depiqiri ale valorilor limitd orare/ zilnice/

lintd qi nici ale pragurilor de alertd qi informare la poluan{ii monitorizaJi, conform Legii privind
calitatea aerului inconjurdtor nr. 104/2011, cu modificdrile ulterioare.

2.in perioada ianuarie - mai 2018, s-au inregistrat 9 depiqiri ale valorii
fintd la indicatorul ozon qi
2 depdqiri ale valorii limitd zilnice la indicatorul particule in suspensie fraclia pM10, dup6 cum
trmeazd:

o

Ozon:

Sta{ia GL2 - 6 depdqiri in zilele de 01.03.2018 (120,27 pg/nfi, 24.03.2018 (l?"2,g3
ps/^:), 2s.03.20rs (136,47 pstr#),30.04.2018 (r23,rs psttfi, ie.di:dii
irzr,rs
pg/m3) gi23.05.2019 (124,3t t elrrfj;
Stalia GL3 - 3 depdqiri in zilele de 24.03.2018 (t22,46 pglm3), 25.03.20t8 (122,72
pglm3) qi 18.05.20te (tzo,t+ pe/m3).
Depdqirile s-au datorat fenomenului de invesiune termicd specificb perioadelor reci, precum qi
condi{iilor meteo deosebite (umiditate crescutd gi calm atmosferic), care au favorizat pioducet"u qi
acumularea ozonului
Nu s-a depiqit numdrul maxim permis, pe punct de prelevare, de 25 de ori intr-un an calendaristic,conform Legii privind calitateaaerului inconjurdtor ff. lO4l20I1, cu modificdrile ulterioare.
o Particule in suspensie -fraclia PMIL:
:
Sta{ia GLI - I dep[gire in data de29.0L20tg (52,93 pdm3);
Sta{ia GL3 - 1 depdqire in data de29.0l.20tg (59,93 pglm3).
Cavza depdqirilor o constituie desfbqurarea activitdlilor cu impaci asupra calit6tii aeruluio precum gi
condiliile meteo care au favorizat relinerea poluanlilor la soi, respectiv umiditatea relativd crescutdo
ceald,, calm atmosferic.

Nu s-a depdEit numdrul maxim permiso pe punct de prelevare, de 35 de ori intr-un an calendaristic.
conform Legii privind calitateaaerului inconjurdtor nr. 10412011, cu modificdrile ulterioare.
Depdqirile au fost comunicate autoritdJilor cu atribu{ii in domeniu, dup6 cum urmeaz6:
' Gdtrzii Na{ionale de Mediu - Comisariatul Jude}ean Gala}i, care are atribu{ii de control
privind respectarea prevederilor Legii nr. 10412011, cu modificdrile ulterioare; :
- Primdriei Municipiului Galali, care are atribu{ii gi responsabilitdti privind protecfia
sdndtlfii
umane qi a mediului.
La ceilal{i poluanfi monitorizaJi in sta{ii, nu s-au inregistrat depdgiri ale valorilor limiti/lint6,
conform Legii privind calitateaaerului inconjurdtor nr. 104/2011, cu modificdrile ulterioare.

In

ceea ce privegte evaluarea calitdlii aerului, realizatd de Ministerul Mediului, prin modelarea
dispersiei poluan{ilor atmosferici, pe baza inventarelor de emisii locale, pentru perioada 2010-2014,
s-au stabilit urmitoarele:
intocmirea Planului de calitate a aerului in municipiul Galafi, de c6tre primiria Galali, ca
unnare a depdgirii valorii limit6 orard qi anual6, la indicatorul ,,dioxid de azotqi oxizi de
azot";
?ntocmirea Planului de men{inere a calitilii aerului pentru judeful Galali, de cdtre
Consiliul''Judefului GalaJi pentru urmitorii indicatori: dioxid de azot qi oxizi de azot,
pulberi in suspensie, benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, nichel, plumb, arsen qi
cadmiu.

-

La aceastd datd, situafia celor doud planuri se prezintd astfel:
PJanul de calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot
Si oxizi de azot (NO/ NO)
pentru municipiul Galali, perioada 2018 - 2022, a fost avizat de cdtre ApM Galali, aprobat
de c[tre Consiliul Local Galali, prin HCL nr. 605/3L 10.2018 si pus la dispozi{ia pubiicului
pe site-ul primariei Gala{i, la adresa:

http://www.primariagalati.ro/portal/act/PCA_Gll002l7.pdf

Si pe site-ul ApM Galati, la

secliunea Calitatea aerului.
Stadiu: ?n curs de implementare.
Anual, sq intocmesc rapodrte privind stadiul realizdni misurilor/ actiunilor din planul de
calitate a aerului tn municipiul Galay'i pentru dioxid de azot
Si oxizi de azot NOz/ NO),
perioada 2018-2022. Pentru anul 2018, a fost elaborat Raportul anual, de APM Gala{i, in
baza datelor mdsurate la staliile automate de monitorizare a calitilii aerului, precum qi a
rapoartelor transmise de:
Primdria Gala{i, prin adresa nr. 10555/15.02.2019, inregisttatl laApM Galali. cu nr.
4646115.02.2019, raport aprobat prin HCL nr. 60/27.02.2019 qi pus la dispozilia
adresa:
http ://www.primariagalati.ro/po rtalftiotar aril 0 | 021 9 IHCL%2060. pdf)
;
GNM-CJ Galati, prin adresa nr. 567lSCJGalati/15 .02.20lg,inregistratd la ApM Gala{i
cu nr. 4706/ 15.02.20t9.

o

publicului

la

o

Raportul a fost transmis la AMM-CECA, prin adresa APM Galafi w. 7257/13.03.2019,
conform prevederilor HG nr. 25712015. Toate misurile/ acfiunile prevd.zute in planul de
calitate a aerului pentru anul2018, au fost realizate.
i
Planul de menlinere a calitdtrii aerului in judelut Galali 2019-2023, a fost transmis spre
avizarc la APM Gala{i, de Consiliul Judelean Gala{i, prin adresa nr.26014/27.05.2019,
inregistrati la APM Galali cu nr. 14677/28.05.2,AD. Acesta a fost analizat in gedin{a
Grupului de lucru din cadrul APM Galati, care aluat decizia solicitdrii unor completiri.
Stadiu: in curs de avizare.

b.

Releaua clasicd de monitorizare a calitdlii aerului
Releaua de manitorizore a pulberilor sedimentabile
Este alcdtuitd din 7 puncte de prelevare, amplasate in municipiul Galali, dup6 cum urmeazd: sediu
APM Galati (str. Regiment 1l Siret nr.z), $oseaua Smdrdan (incinti S.C. lCVfnS Galali S.A.),
sta{ia GLl (B-dul Brdilei nr. 181), sta}ia GL2 (str. Dornneascdnr.T), stafia GL3 (s1,. Traian
nr.
(B-dul
sta{ia
GL4
Dunirea
nr.
qi
8)
Valea
Oraqului
(incintd
Spital
General de Urgenl6 CF
!31),
Galafi).
Numdrul misuritorilor efectuate in perioadele analizate este prezentat in tabelul urmitor:

Perioada ianuarie
2018

-

mai

Nr. misuritori
35

2019

35

Concluzii: Conform STAS-utui 1257411987 ,yA.er din zonele protejate", nu s-a depdqit concentratia
maximd admisibili la indicatorul pulberi sedimentabile. Cele mai iidicate valori s-au inregistrat in
punctul de monitorizare amplasat in Valea Oragului.
Releaua de monitorizare a precipitaliilor atmosferice
Este alcdtuiti din 3 puncte de prelevare, amplasate la seditrl A.P.M. Galafi (str. Regirnent l Siret
nr.2); stalia GL3 (str. Traian nr. 43tr), qi statia GL4 (B-dul Dundrea ff. g).
Indicatori monitorizafi: pH, conductivitate, sulfati, cloruri, azota\i, azotili,amoniu qi metale grele,

l

dupd, caz.

Num5rul analizelor efectuate pentru perioadele analizate este prezentat in tabelul urm6tor:
Perioada ianuarie
2018

2At9

-

mai

Nr. mdsurdtori
390
3s7

Concluzii: Nu s-au semnalat ploi acide.
Supliment ar, fa!6,de mdsurdtorile efectuate in re{eaua automat[
Ei clasic6, pentru perioada analizatd,,
ptecizdmcd s-au efectuat mlsurdtori la solicitarea G.N.M. - Serviciul Comisariatul Jude{ean Galafi,
pentru monitorizarea poluanlilor gazoqi, dupd cum urmeazd:
- in 2018, un numdr de 8 determindri efectuate in vecindtatea S.C. Prutul S.A. Galali, pentru
indicatorii: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot(No2), compuqi organici volatili (COV).
- in 2019, trn numdr de 8 determindri efectuate in Zona Liberi Gala{i. pentru indicatorii: dioxid de
sulf (SO2), dioxid de azot(No2), monoxid de carbon (CO) qi compuqi organici volatili (COV)

Concluzii: Conform Legii privind calitatea aerului inconjur6tor

nr. l04l20ll qi STAS-ului

12574/87 ,,Aer din zonele protejate. Condilii de calitate", ou s-au semnalat depdqiri ale valorilor
admisibile la indicatorii

monitorizali.

2.

i

RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Stalia de Supraveghere a Radioactiviti{ii Mediului GalaJi desfbgoari un Program Standard de
Supraveghere a Radioactivit[{ii Mediului de ll orclzi, conform regulamentului Ae organizare qi
func{ionare a Relelei Nalionale de Supraveghere a Radioactivit[Jii Mediului, aprobat prln Ordinul
MMP w.1978/2010.
Activitatea de monitorizare aradioactivitafli mediului se realizeaz1,dupi un program gi proceduri de
lucru stabilite de taboratorul Na{ional de Referinfi din cadrul Agenliei Na-lionale pent* protectia
Mediului. Fluxul de date in cadrul Re{elei Nalionale de Supraveghere a Radioactivitefi Mediului
include proceduri unitare de verificare gi validare a datelor qi este astfel stabilit incdt sd asigure
informarea promptd a factorilor de decizie, atdtin situalii de rutind, cdt qi in situalii de urgenld.
Supravegherea radioactivitdlii mediului se realizeazi prin urmdtoarele retele:

Releaua clasicd de monitorizare a radioactiviti{ii mediului in care se efectueazd misur6tori beta
globale specifice, la aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale gi precipitalii, apd de
suprafaJi, sol qi vegetalie pentru probele recoltate din urmdtoarele puncte:
penku aerosoli atmosferici- platforma staJiei amplasatd pe terasa A.P.M. Galali;
penku depuneri atmosferice qi precipitalii platforma staliei;
pentru apb de suprafaJd: din Dunire zonatrecere bac;
pentru sol qi vegetalie spontanb parc sediul A.P.M. GalaJi sau din alte puncte, la solicitarea
ANPM.

Stalia automatd de monitorizare a dozei gamma absorbitd in aero cu transmisia datglor in timp
real, amplasati la sediul A.P.M. Galali. Debitul dozei gamma este inregistrat din or5 in o16,
efectudndu-se medii zilnice pe durata zilei de lucru
Situa{ia comparativi a numirului de analize realizatepentru cele doud perioade este redat6 mai jos:
Perioada analizatd
ianuarie - mai
2018
2019

Total
mdsurdtori
8014
8144

Nr. mdsuritori automate
doza garcrma
6465
6598

Nr. mdsurdtori beta globale
1549
1546

Concluzii: in perioad eIe analizate, nu s-au inregistrat depdqiri ale nivelelor de aten{ionare la

indicatorii monitoriza{i.

TENDINTE PRIVIND CALITATEA AERULUI $I RADIOACTIVITATEA FACTORILOR
DE MEDIU, rezultate din analiza datelor de monitorizarei
I.Calitatea aerului
- in perioada ianuarie - mai 2019:
o mentinerea concentratiilor medii ale poluanlilor monitoriza[i sub valorile limitd orure/zilnice,
stipulate ?n Legea privind calitatea :aerului inconjurdtor nr. 104/2}ll, cu modificdrile

o

ulterioare;
imbundtilttrea calitiJii aerului la nivelul municipiului qi a judelului Gala{i, fat6 de aceeaqi
perioadd a anului 2018, avdnd in vedere cd nu s-au mai inregistrat depiqiri ia indicatorii
monitoriza{i in statiile automate:

Perioada ianuarie - mai

Ozon

20r8
2019

9

0

Particule in suspensie,

fracliaPMl0
2
0

- in perioada ianuarie - mai 2018: Deqi nu s-a atins numdrul maxim permis de depdqiri pe puncte
de monitorizare, previzut in Legea privind calitatea aerului inconjurdtor nr. 104/21ll, cu
modificdrile ulterioare, la ozon qi pulberi in suspensie, este necesari cregterea responsabilitdtii
Primariei GalaJi in ceea ce priveqte adoptarea celor mai eficiente mdsuri pentru limitarea emisiilor
de poluan{i in atmosferd, astfel incdt sd nu se mai inregistreze depiqiri in viitor.
Avdnd in vedere cd, in anul 2018, depdqirile inregistrate la indicatorul pulberi in suspensie fraclia
PM10, s-au datorat in majofitatea cazurilor desfbqurarii activitdlilor cu impact ur,rptu calit6lii
aerului, de tipul: lucriri de construcfie, modemizare, reparafii drumurio salubrizare, ingropare de

I
cabluri, etc, accentudm necesitatea respectdrii, mdcar a condiliilor impuse de APM Gala{i in actele
de reglementare, dintre care men{iondm:
echiparea cu vehicule qi utilaje moderne cu emisii reduse de poluanli;
curd{area ro{ilor autovehiculelor la iegirea de pe qantier;
alegerea de trasee optime din punct de vedere al protec{iei mediului pentru vehiculele care
transporti materiale de construc{ie ce pot elibera in atmosferi particule fine;
transportul materialelor cu vehicule acoperite cu prelate, pe drumuri care vor fi umezite
periodic;
oprirea motoarelor utilajelor/vehiculelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
evitarea, pe cdt posibil, in perioadele ou ceald qi calm atmosferico a execuJiei lucrdrilor care
pot genera cantitdli semnificative de praf;
interzicerea sta{iondrii autovehiculelor in preajma sta{iilor de monitorizarc prin montarea
unor panouri de avertizare;
vtilizarea unor mijloace de transport mai pufin poluante in transportul urban in comun;
promovarea transportului public;
salubrizarea periodicd a strizilor cu utilaje performante.
2. Radioactivitateafactorilor de mediu,

tn perioadele analizate:
mdsurdtorile beta globale specifice se situeazd sub nivelele de atenlionare la indicatorii
analizati, respectiv aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaJd, sol, vegetalie;
mdsurdtorile de debit dozd, gamma absorbitd in aer se situeazd sub nivelele de atenJionare;
valorile inregistrate la indicatorii monitorizaJi se incadreazd in trendul evolu{iei
concentraliilor, specific zonei;
nu s-au inregistrat evenimente de contaminare radioactivd a mediului.

