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Analiza factorilor de mediu la nivelul judeţului Galaţi, 

 în primul trimestru al anului curent. 

Obiective programate pentru perioada următoare. 

 

APM Galaţi realizează, la nivel judeţean, monitorizarea integrată a factorilor de mediu, din punct de 

vedere al calitǎţii aerului, solului, radioactivităţii mediului, apelor subterane și evacuărilor de ape uzate.  

Ȋn cele ce urmează, se va prezenta starea factorilor de mediu la nivelul judeţului Galaţi, în trimestrul I 

al anului 2022: 

 

1. CALITATEA AERULUI 

Supravegherea calităţii aerului se realizează de către Serviciul Monitorizare şi Laboratoare prin 

următoarele reţele de monitorizare: 

1.1 reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului; 

1.2 reţeaua clasică de monitorizare a calităţii aerului; 

 reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile; 

 reţeaua de urmărire a precipitaţiilor atmosferice. 
 

1.1 Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului 

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificǎrile ulterioare,  Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Galaţi realizeazǎ supravegherea calităţii aerului la nivelul judeţului Galaţi 

prin intermediul a 5 staţii automate, care fac parte din Reţeaua Naţionalǎ de Monitorizare a Calitǎţii 

Aerului.  

Amplasarea staţiilor s-a realizat astfel încât nivelul de poluare să nu fie influenţat de o singură sursă ci 

de aportul integrat al  surselor de poluare, după cum urmează: 

- 1 staţie de trafic GL1 - amplasată în str. Brăilei nr. 181, pentru evaluarea poluǎrii din trafic;  

- 1 staţie de fond urban GL2 - amplasată în Galaţi, str. Domnească nr. 7, pentru evaluarea 

calitǎţii aerului din zonele urbane;   

- 1 staţie de fond suburban GL3 - amplasată în Galaţi, str. Traian nr. 431, pentru evaluarea 

calitǎţii aerului de la marginea aglomerării;  

- 2 staţii de tip industrial: pentru evaluarea calitǎţii aerului ȋn zonele industriale, respectiv: 

o GL4 – amplasatǎ în Galaţi, b-dul Dunărea nr. 8; 

o GL5 – amplasată în Tecuci, str. 1 Decembrie nr. 146B. 
 

Indicatori monitorizaţi continuu de stațiile automate: dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NO, NOX), 

dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, 

p-xilen, particule în suspensie - fracțiile PM10 și PM2,5, date meteo: temperatură, vânt (direcție și 

viteză), umiditate, presiune, radiație solară, precipitații.  
 

Măsurătorile continue din stații sunt completate cu măsurători manuale efectuate în laboratorul din 

cadrul APM Galați, respectiv măsurători gravimetrice zilnice pentru particule în suspensie - fracțiile 

PM10 și PM2.5, precum și metale grele: plumb, cadmiu, nichel, arsen din fracția PM10.  
 

Datele orare, zilnice și anuale, furnizate de echipamentele din staţii, sunt actualizate permanent și puse, 

ȋn timp real, la dispozitia publicului pe site-ul www.calitateaer.ro. 

mailto:office@apmgl.anpm.ro
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De asemenea, APM Galaţi asigură comunicarea regulată către public a informaţiilor actualizate privind 

concentraţiile ambientale de poluanţi, prin următoarele documente postate pe site-ul APM Galaţi 

http://www.anpm.ro/web/apm-galati/rapoarte-si-informari-la-nivel-national: 

 buletine zilnice pentru informarea publicului, privind calitatea aerului la nivelul judeţului 

Galaţi; 

 informări lunare privind evoluţia calitǎţii aerului la nivelul judeţului Galaţi; 

 rapoarte preliminare anuale privind calitatea aerului înconjurător în judeţul Galaţi; 

 rapoarte lunare, anuale privind starea mediului la nivelul judeţului Galaţi 
 

În trim. I 2022, s-au efectuat un număr de 101 653 măsurători și analize de labotator, repartizate 

astfel pe domenii şi tipuri de indicatori: 

- măsurători automate orare: 101174, din care:  CO - 7520, SO2 - 10245, NOx - 10132, NO2 - 

10132,  NO - 10132, ozon  - 7455, benzen - 5849, toluen - 5847, etilbenzen - 5835, o-xilen - 

5848,  m-xilen - 5846,  p-xilen – 5844 şi  PM10 – 10489; 

- măsurători gravimetrice: PM10/2,5 - 423; 

- analize fizico - chimice: metale grele (Pb, Cd, Ni, As) – 56. 
 

Concluzii: Conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificǎrile 

ulterioare, ȋn perioada analizată, s-au ȋnregistrat 5 depӑşiri ale valorii limită/țință, la urmӑtorii 

indicatori: 

- particule în suspensie – fracţia PM10, 3 depǎșiri ale valorii limitǎ zilnice pentru 

protecţia sǎnǎtӑţii umane, de 50 μg/m3, în staţia GL4, în zilele de: 01.01.2022 (52,78 µg/m3), 

15.03.2022 (52,96 µg/m3) şi 30.03.2022 (58,32 µg/m3). Cauza depǎșirilor o constituie lucrările 

realizate în imediata vecinătate a stației, de reabilitare a unei parcări auto și a unor alei de acces 

aferente blocurilor C1-C3. Lucrările se executau fără măsuri pentru protecția calității aerului, în 

condiţii de calm atmosferic, care au favorizat reţinerea poluanţilor la sol. 

- ozon: 2 depǎșiri ale valorii ţintǎ de 120 μg/m3, în data de 30.03.2022, în stațiile GL3 şi 

GL4, valorile înregistrate fiind 121,51 µg/m3 în stația GL3 și 120,05 µg/m3 în stația GL4. 

Depǎșirile s-au datorat condiţiilor meteo deosebite, respectiv temperaturǎ și radiaţie solarǎ 

ridicate, care au contribuit la producerea și acumularea ozonului, ȋn condiţii de calm 

atmosferic. 

Precizăm că, deşi au fost înregistrate depăşiri la cei 2 indicatori, nu s-a depǎșit numărul maxim 

permis de legislația în vigoare, respectiv de 35 depășiri/an calendaristic/staţie la particule în 

suspensie și de 25 depășiri/an calendaristic/staţie la ozon. 

 

Depǎșirile, inclusiv creșterile valorilor  ȋn stații față de trendul obișnuit al evoluției concentrațiilor, au 

fost comunicate prin adresele A.P.M. Galaţi nr. 364/06.01.2022, nr. 7147/16.03.2022, nr. 

7612/21.03.2022, nr. 8430/29.03.2022, nr. 8526/30.03.2022, nr. 8690/31.03.2022,  autoritǎţilor cu 

atribuţii ȋn domeniu, dupǎ cum urmeazǎ: 

- Gǎrzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi, care are atribuții de control privind 

respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 (6 notificări).  

- Primǎriei Galaţi, care are atribuții și responsabilitǎţi privind protecția sănătății umane și a mediului,  

conform Legii 104/2011, cu modificǎrile ulterioare (2 notificări). 
 

La ceilalţi indicatori monitorizați în stații, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă, 

prevăzute de legislaţia ȋn vigoare, ȋn niciuna dintre staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului. 

 

1.2 Reţeaua clasică de monitorizare a calităţii aerului este formată din următoarele rețele 

 reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile; 

 reţeaua de urmărire a precipitaţiilor atmosferice. 

 

mailto:office@apmgl.anpm.ro
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1.2.1. Reţeaua de monitorizare a pulberilor sedimentabile este formată din 7 puncte de monitorizare, 

amplasate în zone reprezentative pentru calitatea aerului, respectiv în  zona urbanǎ și suburbanǎ, zone 

limitrofe platformei industriale Galați, precum și ȋn zone intens circulate, după cum urmează: sediu 

APM Galaţi, S.C. ICMRS Galaţi S.A. - Şos. Smârdan, Staţia GL1 – B-dul Brǎilei, Staţia GL2 – str. 

Domnească nr. 7, Staţia GL3 –  str. Traian nr. 431, Staţia GL4 – B-dul Dunărea nr. 8, Spitalul General 

Căi Ferate Galați - Valea Orașului. 

Concluzii: În trim I 2022, s-au efectuat 21 măsurători. Conform STAS 12574/87 – Aer din zonele 

protejate. Conditii de calitate, nu s-a depășit cantitatea maximă admisă de 17 g/m2/lună la indicatorul 

pulberi sedimentabile, în niciunul dintre punctele monitorizate.  

Cele mai ridicate valori s-au ȋnregistrat ȋn punctul de monitorizare amplasat în incinta ICMRS Galați, 

Șoseaua Smărdan, valoarea maximă ȋnregistrată fiind de 8,61 g/m2/lună. 
 

1.2.2 Reţeaua de monitorizare a precipitaţiilor atmosferice  

Este alcătuită din 3 puncte de recoltare a precipitaţiilor, amplasate la sediul A.P.M. Galaţi (str. 

Regiment 11 Siret nr. 2), staţia GL3 (str. Traian nr. 431) şi staţia GL4 (B-dul Dunărea nr. 8).  

Pentru evaluarea calitǎţii precipitaţiilor, în funcție de cantitatea colectată, se analizează ȋn laborator 

următorii indicatori: pH, conductivitate, alcalinitate/aciditate, calciu, magneziu, sulfaţi, cloruri, azotaţi, 

azotiţi, amoniu şi metale, ȋn funcţie de recomandările ANPM. 
 

Concluzii: În perioada analizată s-au efectuat 42 de analize de laborator. Nu s-au semnalat ploi acide.  

 

2. CALITATEA APEI ȘI SOLULUI  
 

Datorită stării de alertă, în perioada analizată, nu a fost posibilă respectarea  programului pentru 

supravegherea calităţii factorilor de mediu, în special la apă și sol.  

Calitatea acestor factori de mediu s-a realizat prin evaluarea rapoartelor de ȋncercare transmise de 

agenții economici, conform  monitorizǎrii periodice impuse prin actele de reglementare.  
 

Concluzii: Nu s-au semnalat depășiri ale limitelor împuse în actele de reglementare. 

 

3. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI  
 

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului din cadrul APM Galați desfăşoară un program 

standard de 11 ore/zi, conform Ordinului M.M.P. nr.1978/2010.  

Activitatea de monitorizare a radioactivităţii mediului se realizează după proceduri de lucru unitare la 

nivel național, stabilite de Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM, astfel încăt, fluxul de 

date să asigure informarea promptă a factorilor de decizie, atât în situaţii de rutină, cât şi în situaţii de 

urgenţă. 

Supravegherea radioactivitǎţii mediului se realizeazǎ prin urmǎtoarele reţele: 
 

3.1 Reţeaua clasică de monitorizare a radioactivităţii mediului, ȋn care se efectueazǎ măsurători beta 

globale specifice, la aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale şi precipitaţii atmosferice, apӑ de 

suprafaţӑ, sol şi vegetaţie pentru probele recoltate din următoarele puncte:  

 aerosoli atmosferici – platforma staţiei, sediu A.P.M. Galaţi;  

 depuneri atmosferice – platforma staţiei, sediu A.P.M. Galaţi;  

 apӑ de suprafață: Dunăre – zona trecere bac; 

 sol şi vegetaţie – sediul A.P.M. Galaţi sau alte puncte de prelevare, ȋn funcţie de solicitările 

ANPM.            
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3.2 Reţeaua automată de monitorizare a radioactivităţii mediului, ȋn care se efectueazǎ măsurători a 

debitului de doză gama absorbită în aer, cu transmisia datelor în timp real. Stația este amplasată la  

sediul A.P.M. Galaţi și a fost pusă în funcțiune în anul 2006. 

Concluzii: Numărul total de măsurători realizate în această perioadă a fost de 4981 repartizate astfel: 

aerosoli – 540, din care Rn-Tn – 180, depuneri atmosferice –180, apă brută – 180, sol – 13, debit 

doza gamma staţie automată – 4068. 

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelurilor de atenţionare la indicatorii monitorizaţi. 
 

4. Evaluarea calității aerului la nivelul județului Galați. Plan de calitate a aerului / Plan de 

menținere a calității aerului 

Ȋn urma evaluării calității aerului la nivel național, realizatǎ pentru perioada 2010-2014, prin 

modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emiși în aer, Ministerul Mediului a stabilit urmǎtoarele:  

 necesitatea ȋntocmirii Planului de calitate a aerului ȋn municipiul Galaţi, de către Primăria 

Galaţi, ca urmare a depăşirii valorii limită orare și anuale, la  indicatorul „dioxid de azot şi 

oxizi de azot”; 

 necesitatea ȋntocmirii Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Galaţi de către 

Consiliul Judeţului Galaţi pentru următorii indicatori: particule în suspensie, benzen, dioxid de 

sulf, monoxid de carbon, nichel, plumb, arsen şi cadmiu, dioxid de azot şi oxizi de azot, cu 

excepția municipiului Galați, pentru care este necesarӑ ȋntocmirea unui plan de calitate a 

aerului, pentru indicatorul dioxid de azot și oxizi de azot. 

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, planurile 

conțin măsuri și acțiuni pentru o perioadă de 5 ani, care să contribuie la menținerea calității aerului 

acolo unde aceasta este corespunzătoare, respectiv la nivelul județului Galați și îmbunătățirea acesteia 

în celelalte cazuri, respectiv în  municipiul Galați.   

Anual, cele douӑ instituții transmit la APM Galaţi, rapoartele privind stadiul realizării măsurilor pentru 

anul anterior, până la data de 15 februarie. 
 

Stadiile aprobării și implementării planului de calitate a aerului şi planului de menţinere a calităţii 

aerului: 

 Planul de calitate a aerului în municipiul Galaţi, pentru dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/ 

NOx), perioada 2018-2022, a fost aprobat de Consiliul Local Galaţi în trimestrul al IV-lea 2018, 

prin HCL nr. 605/31.10.2018 și a fost pus la dispoziţia publicului pe site-ul: 

 primariei la adresa:   http://www.primariaGalaţi.ro/portal/act/PCA_GL100217.pdf  

 A.P.M. Galaţi la secţiunea Calitatea aerului. 

Conform Raportului anual transmis de Primăria Galați prin adresa nr. 34689/17.02.2022, toate 

măsurile planificate pentru anul 2021 (5 măsuri) au fost realizate. De asemenea, ȋn cursul anului 

2021, au fost realizate integral alte 3 măsuri restante, cu termen de  realizare 2020. 

 Planul de menţinere a calităţii aerului ȋn județul Galați 2019-2023,  a fost aprobat de Consiliul 

Judeţean Galaţi în trimestrul al IV-lea 2019, prin HCJ nr. 227/22.10.2019 și a fost pus la dispoziţia 

publicului pe site-ul: 

 consiliului judeţean:https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf  

 APM Galaţi la secţiunea Calitatea aerului. 

      Calendarul realizării măsurilor/ acţiunilor la nivelul anului 2021: din totalul de 26 măsuri/ acţiuni, 

având termene de  realizare în perioada 2019-2023, stadiul implementării acestora, se prezintă 

astfel: 13  acţiuni realizate integral, din care 3 ȋn avans și suplimentar, 12 acţiuni demarate 

/realizate parţial, după caz și 1 acţiune nedemarată (datorită stării de urgenţă/alertă nu a fost 

posibilă realizarea campaniilor de conștientizare a populaţiei). 

 

mailto:office@apmgl.anpm.ro
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Concluzii generale privind efectele aplicării măsurilor cuprinse în cele 2 planuri la nivel local/ 

județean: 

 Planul de calitate a aerului în municipiul Galaţi  

- nu s-a depășit valoarea limitǎ orarǎ de 200 µg/m3 ȋn niciuna dintre stațiile de 

monitorizare la nivelul municipiului Galați; 

- concentraţiile medii anuale ale dioxidului de azot (NO2) s-au menţinut sub valoarea 

limită de 40 µg/m3 prevǎzutǎ în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu modificǎrile ulterioare.  

 Planul de menţinere a calităţii aerului ȋn județul Galați 2019-2023 

- pe parcursul anului 2021, s-au înregistrat 7 depășiri ale valorilor de referință la                   

următorii indicatori: 

 ozon - 5 depăşiri ale valorii ţintǎ în stațiile: GL3 - 2 depӑşiri, GL4 - 1depӑşire, 

GL5 - 2 depӑşiri; 

 particule în suspensie – fracţia PM10 - 2 depǎșiri ale valorii limitǎ zilnice în 

stația GL4. 

Deşi au fost înregistrate depăşiri în stații, precizǎm ca nu s-a depǎșit numărul maxim 

permis de legislația în vigoare, respectiv de 35 depășiri/ an calendaristic/staţie la 

particule în suspensie și de 25 depășiri/ an calendaristic/staţie la ozon. 

- la ceilalţi indicatori, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă, 

prevăzute de legislaţia ȋn vigoare, ȋn niciuna dintre staţiile automate de monitorizare a 

calităţii aerului.  
 

Obiective programate pentru perioada următoare 

 

Ȋn ceea ce privește obiectivele programate pentru anul 2022 la nivelul județului Galați, precizăm că 

acestea au fost stabilite ȋn cadrul Programului de monitorizare a calității factorilor de mediu, după cum 

urmează: 

 monitorizarea calității aerului prin rețeaua automată, cca. 406000 măsurători/analize de 

laborator. Realizat: 101.653 măsurători; 

 monitorizarea calității aerului prin rețeaua clasică, respectiv precipitații și pulberi 

sedimentabile, cca. 300 analize. Realizat: 63 măsurători; 

 monitorizarea radioactivității mediului: 19231 măsurători. Realizat: 4981 măsurători; 

 monitorizarea calității solului, cca. 190 analize. Nu s-au efectuat măsurători în perioada 

ianuarie - martie; 

 monitorizarea calității apelor subterane și evacuărilor de ape uzate la agenții economici, cca. 210 

analize. Nu s-au efectuat măsurători în perioada ianuarie - martie; 

Precizam că, datorită stării de alertӑ decretate în trim. I 2022, nu a fost posibilă respectarea în totalitate 

a programului pentru supravegherea calităţii factorilor de mediu, în special la apă și sol. Analizele vor 

fi recuperate, pe cât posibil, pe parcursul anului. 

 

 

Director Executiv 

Robert Mihai RUSU 
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