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LISTĂ ABREVIERI 

 

INS – Institutul Național de Statistică 

ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

IPPC – Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării 

CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională 

CECA – Centrul de Evaluare a Calității Aerului 

 

Unități de măsură 

TºC – temperatura exprimată în grade Celsius 

mm – milimetri 

m/s – metri pe secundă 

mg/m3 – miligrame pe metru cub 

µg/m3 – micrograme pe metru cub 

ng/mc – nanograme pe metru cub 

 

Compuși chimici  

PM 10 – pulberi în suspensie cu o dimensiune de 10 µg 

PM 2,5 – pulberi în suspensie cu o dimensiune de 2,5 µg 

C6H6 – benzen 

SO2 – dioxid de sulf 

CO – monoxid de carbon 

NH3 - amoniac 

NO2 – dioxid de azot 

NOx – oxizi de azot 

NMVOC – compuși organici volatili nemetalici 

O3 – ozon 

H2S – hidrogen sulfurat 
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1. Date generale 
 

Beneficiarul studiului CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Adresă poștală Str. Păcii, Nr. 20, cod 820033, Tulcea 

Numărul de telefon  0240502200/0240502202/0240502201 

Număr de fax 0240513071 

Adresa de e-mail office@cjtucea.ro 

Platforma web www.cjtulcea.ro 

Persoană responsabilă Președintele Consiliului Județean Tulcea 

 

 

1.1. Cadrul legal 
 

Studiul evaluării calității aerului presupune, conform metodelor și criteriilor Uniunii 

Europene, menținerea calității aerului înconjurător sau îmbunătățirea acestuia după caz.  

Acesta se bazează pe Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care 

transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 

cu privire la calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa și Directiva 

2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice 

policiclice în aerul înconjurător). 

Țintele studiului sunt stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu scopul de a prevenii sau reduce efectele nocive ale poluanţilor atmosferici 

asupra sănătăţii umane şi a mediului la nivelul zonei de interes. 

Punerea în aplicare a Directivei cadru 2008/50/EC s-a realizat, în România, prin 

adoptarea urmatoarelor acte legislative:  

 Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care are ca scop protejarea 

sănătăţii umane şi a mediului prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii și 

îmbunătățirii calităţii aerului înconjurător, modificată prin Hotărârea 336/2015. 

Prin implementarea acesteia, au fost modificate:  

-  Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 756 03/11/1997 

privind evaluarea poluării mediului 

- Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 462 01/07/1993 

privind protecția atmosferică și normele metodologiceprivind determinarea emisiilor 

de poluanți atmosferici produși de surse staționare. 

mailto:office@cjtucea.ro
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 Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.3299 28/08/2012 privind 

aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind 

emisiile de poluanți în atmosferă. 

 Ordinul nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-

teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din 

zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător. 

 Hotărârea Guvernului 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen 

scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. 

Conform Angajamentelor asumate de România, a fost necesară până la sfârșitul anului 

2008,  realizarea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului 

prin dotarea autorităţilor locale pentru protecţia mediului cu echipamente de monitorizare a 

calităţii aerului şi cu echipamente de laborator. 

Conform prevederilor din art. 34 alin. (2) din HG nr. 257/15.04.2015 privind 

aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune 

pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, au fost aprobate prin OMMAP 

nr. 1206/2015, listele cu unităţile administrativ-teritoriale, întocmite în urma încadrării în 

regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 

104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

Județul Tulcea se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi 

aglomerări privind calitatea aerului, iar Consiliul Județean Tulcea este autoritatea 

administraţiei publice competentă să iniţieze elaborarea unui Plan de menţinere a calităţii 

aerului, conform prevederilor art.21 şi art 54 din Legea nr. 104/15.06.2015, precum şi ale art. 

34 din HG nr. 257/15.04.2015. 

Conform OMMAP nr. 1206/2015, Județul Tulcea se regăseşte în Anexa II (Lista cu 

unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II) 

având astfel obligaţia realizării Planului de menţinere a calităţii aerului pentru următorii 

poluanţi: dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), pulberi în suspensie (PM10, (PM2,5), 

benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), 

Arsen (As), Cadmiu (Cd). 

Planul de menţinere a calităţii aerului va cuprinde identificarea măsurilor de 

menţinere a nivelului concentraţiilor de poluanţi în atmosferă cel puţin la nivelul iniţial, 
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eventual de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, inclusiv 

cuantificarea eficienţei acestora, dacă este posibil.  
 

2. Localizarea zonei 
2.1. Caracteristici generale 

 

Județul Tulcea se situează, la nivel de regiune administrativ-teritorială, în regiunea de 

Sud-Est a României, alături de județele Constanța, Brăila, Buzău, Galați și Vrancea. 

Totodată, județul este localizat în partea nord-centrală a Dobrogei, fiind străbătut de paralela 

de 45º latitudine N și de meridianul de 29º longitudine E (ANEXA 2 Figura 1). 

Limitele județului sunt următoarele:  

- în Sud: județul Constanța;  

- în Vest: județul Brăila; 

- în Nord-Vest: județul Galați; 

- în Nord: granițele cu Ucraina și Republica Moldova;  

- în Est: Marea Neagră. 

Suprafața totală este de 8 499 km2 reprezentând 3,56% din suprafața țării și ocupând 

astfel locul 4 ca mărime, după județele Timiș, Suceava și Caraș-Severin.  

În acest județ se află localizat și cel mai estic punct al României la Sulina, oraș 

străbătut de meridianul de 29º41’24” longitudine E. Din totalul suprafeței, 3 446 km2 sunt 

ocupați de complexul lagunar Razim-Sinoe și Delta Dunării. 

Județul Tulcea, situat în extremitatea sud-estică a României, cuprinde 51 de unități 

administrativ-teritoriale. Dintre acestea, municipiul Tulcea care este și reședința județului, 

având o populație de 91101 locuitori la 1 ianuarie 2014, 4 orașe (Măcin, Babadag, Isaccea și 

Sulina) și 46 comune. 

Municipiul Tulcea, localizat în partea de nord-est a României, este cel mai mare oraș 

din județul Tulcea, aflându-se la o distanță de 292 km față de București și fiind situat la o 

altitudine de 30 m. Ca formă administrativă, municipiul Tulcea este reședința județului 

Tulcea. Conform Institutului Național de Statistică, populația municipiului la 1 ianuarie 2016 

a fost de 89696 locuitori. 

Orașul Măcin este unul dintre cele mai mari orașe ale județului Tulcea, pe teritoriul 

acestuia localizându-se și o parte a Administrației Parcului Național Munții Măcinului. 

Orașul este situat la o altitudine medie de 40 m și se învecinează cu Dunărea Veche în vest și 
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cu Munții Măcinului în est și nord-est. Accesul rutier se realizează dinspre Constanța, Tulcea 

(prin intermediul șoselei E87), Galați (I. C. Brătianu, trecerea cu bacul) și dinspre Brăila 

(Smârdan, trecerea cu bacul). Populația orașului este de 11246 locuitori (INS, 2015). 

Orașul Babadag este localizat la o distanță de 37 km față de municipiul Tulcea, pe 

malul lacului Babadag, la poalele dealurilor Coiun Baba, Sultan Tepe și Ianik Bair. Populația 

orașului este de 10719 locuitori (INS, 2015) și este reprezentată prin mai multe etnii. 

Orașul Isaccea este situat pe malul drept al Dunării și se află localizat la o distanță de 

35 km nord-vest de municipiul Tulcea. Orașul este traversat de șoseaua Tulcea-Brăila și 

cuprinde și satele Revărsarea și Tichilești. Populația întregului oraș este de 5346 locuitori 

(INS, 2015). 

Orașul Sulina este situat pe ambele maluri ale Dunării, în extremitatea estică a 

României și în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Poziția geografică este 45°09’36” 

latitudine Nordică și 29°41’24” longitudine Estică. Se învecinează cu teritoriile 

administrative ale următoarelor comune: C. A. Rosetti la nord, Sfântu Gheorghe la sud, 

Crișan la vest, iar în est se învecinează cu Marea Neagră. Orașul nu se leagă în mod direct de 

rețeaua de drumuri naționale, accesul în această zonă realizându-se doar pe apă. Conform 

Institutului Național de Statistică, populația orașului în 2015 a fost de 4158 locuitori. 

Comuna Mihail Kogălniceanu este localizată în județul Tulcea, în partea central-

nordică acestuia și cuprinde trei localități: Mihail Kogălniceanu, Rândunica și Lăstuni. Este 

traversată de drumul național DN 22 Tulcea – Constanța. Populația comunei raportată în 

2015 era de 3337 locuitori (INS, 2015). 

Comuna Crișan este localizată în estul județului Tulcea, în Delta Dunării. Unitatea 

teritorial-administrativă a comunei este formată din reședința de comună cu același nume, 

Caraorman și Mila 23. Populația raportată pe anul 2015 era de 1244 locuitori.   

Comuna Nufăru este localizată în partea de nord-est a județului, la 12 km depărtare 

față de municipiul Tulcea. Se învecinează cu Mahmudia la nord-vest, municipiul Tulcea la 

vest, Valea Nucarilor la sud și Maliuc la nord. Localitatea Nufăru este reședința comunei 

Nufăru, aceasta din urmă cuprinzând și satele Nufăru, Malcoci, Victoria și Ilganii de Sus. 

Populația totală raportată în anul 2015 era de 2659 locuitori (INS, 2015). 

Comuna Niculițel, localizată în partea de nord-vest a județului Tulcea, se află la o 

distanță de 29 km față de municipiul Tulcea. Se învecinează cu orașul Isaccea la nord, 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

9 
 

comuna Hamcearca la vest, comuna Izvoarele la sud și cu Somova și Frecăței la est. Comuna 

este străbătută de DN 22 și DJ 229. Conform Institutului Național de Statistică, la 

recensământul din 2015 populația era de 4872 locuitori. 

Conform datelor oferite de I.N.S. – D.J.S. Tulcea, populația stabilă a județului în anul 

2015 era de 205 965 locuitori (Tabel 5) din care, în mediul urban 96 032 locuitori, iar în cel 

rural 149 565 locuitori (figura 7). În ceea ce privește densitatea populației, valoarea 

înregistrată a acesteia este de 24 loc/km2 pentru anul 2015. 

Economia județului Tulcea este reprezentată prin numeroasele activități preponderant 

industriale. Principalele ramuri economice sunt cele reprezentate de producerea energiei 

electrice și termice, industria extractivă, prelucrătoare, construcții, distribuția apei, 

salubritate, gestionarea deșeurilor și multe altele. De asemenea, agricultura joacă un rol 

economic important la nivelul județului, cu mențiunea că, în ultimii ani, marea majoritate a 

terenurilor agricole au devenit private. Alte sectoare economice reprezentative sunt comerțul 

și turismul. 

 

 

2.2. Topografia 
 

Teritoriul județului Tulcea aparține Platformei Valahă, prin Platforma Dobrogei de 

Sud, și Masivului Central-Dobrogean, subunități ale Platformei Moesice și încadrează o serie 

de aspecte geologice cu caracter unic la nivelul României. 

Dobrogea este caracterizată, din punct de vedere geologic, ca fiind un podiș cu un 

relief ușor ondulat, cu altitudini relativ scăzute, 100 m în partea centrală și 467 m în cel mai 

înalt punct al regiunii (Vf. Țuțuiatu, Munții Măcin). O caracteristică foarte importantă este 

dată de faptul că această regiune cuprinde o serie variată de componente geologice, de la 

șisturi verzi paleozoice, considerate ca fiind printre cele mai vechi formațiuni geologice, până 

la formațiuni neogene și depozite loessoide. 

Principalele tipuri de sol sunt cernoziomurile, solurile aluviale, limnosolurile, 

gleisolurile, psamosolurile și nisipurile, solonceacurile, solurile bălane, histosolurile, 

antroposolurile și non-solurile (ANEXA 2 Figura 2). 

Relieful județului Tulcea este împărțit în două unități fizico-geografice: 
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- o unitate înaltă ce ocupă suprafața județului într-o proporție de aproximativ 32%, 

localizată în partea central-vestică a județului, alcătuită din cele mai vechi unități de 

orogen de pe întreg teritoriul țării (Podișul Dobrogei); 

- o unitate nouă și mai joasă reprezentată prin Delta Dunării și nordul complexului 

lagunar Razim-Sinoe. 

Podișul Dobrogei este unitatea danubiano-pontică divizată în două subunități, 

despărțite de linia Hârșova-Capul Midia în: Masivul Dobrogei de Nord și Podișul Dobrogei 

de Sud. 

Masivul Dobrogei de Nord este, la rândul său, format din cinci subdiviziuni: Munții 

Măcinului, cei mai vechi munți din țară, formați în orogeneza hercinică, alcătuiți din roci 

dure și prezentând o altitudine maximă în Vf. Greci (467 m); Dealurile Tulcei cu înălțimi 

cuprinse între 100 și 200 m; Depresiunea Nălbant; Podișul Babadag ce ocupă partea centrală 

a Masivului Dobrogei de Nord și prezintă înălțimi ce nu depășesc 400 m; Podișul Casimcei, 

situat în apropierea Podișului Dobrogei de Sud, format din șisturi verzi. 

Podișul Dobrogei de Sud prezintă altitudini reduse, cuprinse între 100 și 200 m și este 

acoperit cu un strat de loess. Cele mai mari altitudini înregistrate sunt în Podișul Oltinei (204 

m) și în Podișul Negru Vodă (194 m), iar cele mai mici se regăsesc în Podișul Medgidiei. 

Cea de-a doua unitate majoră este reprezentată de Rezervația Biosferei Delta Dunării, 

a cărei suprafață totală este de aproximativ 580 000 ha, cuprinzând delta propriu-zisă, apele 

litorale ale Mării Negre, complexul lagunar Razim-Sinoe și Lunca Dunării și fiind totodată 

divizată în patru unități geomorfologice: Lunca Dunării, complexul lagunar Razim Sinoe, 

delta fluvială și delta fluvio-maritimă. Cele mai importante unități morfohidrografice 

prezente la nivelul Rezervației Biosferei Delta Dunării sunt identificate la nivelul teritoriilor 

predeltaice, grindurilor fluviale și a celor maritime și prezintă caracteristici specifice 

unităților deltaice. 

 

2.3. Particularități climatice 
 

Caracterizarea principalelor elemente climatice a fost realizată pe baza datelor de la 

stațiile meteorologice din județul Tulcea, datele obținute fiind pentru perioada 2010-2015. 
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Temperatura aerului 

Temperaturile lunare 

Aflată în strânsă legătură cu bilanțul radiativ-caloric și implicit cu radiația solară globală, 

temperatura aerului are o evoluție anuală asemănătoare cu evoluțiile acestora. Astfel, pentru 

cele 8 stații meteorologice din județul Tulcea în perioada 2010-2015, valorile prezentate arată 

că temperaturile cresc din ianuarie (1.450C la Sulina, 0.310C la Gorgova, -0.910C la 

Mahmudia, -0.200C la Tulcea (aeroport), 1.270C la Sfântu Gheorghe, 0.190C la Jurilovca, 

0.300C la Gura Portiței și -1.60C la Corugea) până în iulie (25.850C la Gorgova, 23.730C la 

Mahmudia, 24.20 la Tulcea (aeroport), 24.760C la Sfântu Gheorghe și 24.550C la Jurilovca ) 

și august (24.20C la Sulina, 24.640C la Gura Portiței și 23.470C la Corugea), după care scad 

progresiv în lunile sezonului rece (Figura 1). 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Sulina 1,45 1,68 5,40 10,80 17,52 21,19 23,78 24,23 19,44 12,93 9,20 3,54
Gorgova 0,31 1,36 6,85 13,20 19,70 23,42 25,85 25,18 20,27 12,32 8,62 2,69
Mahmudia -0,91 -0,07 4,89 11,01 17,22 20,88 23,73 23,65 18,86 11,24 7,63 2,01
Tulcea (aeroport) -0,20 0,50 6,00 12,00 18,00 21,70 24,20 23,90 18,50 11,40 8,00 2,00
Sfântu Gheorghe 1,27 1,77 5,94 11,88 18,39 22,32 24,76 24,67 20,20 13,27 9,29 3,47
Jurilovca 0,19 0,79 5,83 11,61 17,93 21,80 24,55 24,44 19,88 12,49 8,00 2,45
Gura Portiței 0,30 0,80 5,55 11,31 17,83 21,92 24,59 24,64 20,08 12,78 8,86 2,84
Corugea -1,61 -0,59 5,08 10,61 16,70 20,31 23,15 23,47 18,64 10,81 6,85 0,85

0,31 1,36 

6,85 

13,20 

19,70 

23,42 
25,85 25,18 

20,27 

12,32 

8,62 

2,69 

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

T 
(ºC

) 

Temperaturile medii lunare multianuale la stațiile 
meteorologice din județul Tulcea 

Sulina Gorgova Mahmudia Tulcea (aeroport)

Sfântu Gheorghe Jurilovca Gura Portiței Corugea



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

12 
 

Figura 1 Regimul temperaturii medii lunare multianuale a aerului la stațiile meteorologice din județul 

Tulcea, în perioada 2010-2015 (sursa: baza de date http://rp5.ru) 

Media lunară minimă se înregistrează în ianuarie ca urmare a frecvenței mari a 

invaziilor de aer rece și stabil din nord. În luna februarie, în urma creșterii intensității radiației 

globale, temperatura medie lunară multianuală ajunge la valoarea de -0.590C la stația 

Corugea și 1.770C la stația Sfântu Gheorghe. În lunile de primăvară, creșterea duratei de 

strălucire a Soarelui determină înregistrarea unor valori mai mari ale intensității radiației 

globale și implicit a temperaturii, în luna mai temperatura medie lunară multianuală atingând 

valoarea de 19.700C (Gorgova) și 16.700C (Corugea). În august, ca urmare a diminuării 

consumului de căldură în procesul evaporării, temperatura medie rămâne foarte apropiată de 

cea din luna iulie, înregistrându-se valoarea maximă de 25.180C la stația Gorgova. 

Harta temperaturilor lunare multianuale se regăsește în ANEXA 2 Figura 3. 

Temperaturile pe anotimpuri și semestre 

Valorile ce caracterizează regimul termic al aerului sunt în strânsă dependență de 

condițiile locale ale regiunii, acest fapt fiind mai bine evidențiat în cazul valorilor 

temperaturilor pe anotimpuri ale aerului înregistrate în acest areal, constatându-se faptul că 

acestea înregistrează valori de: 2.220C (Sulina), 1.450C (Gorgova), 0.340C (Mahmudia), 

0.770C (Tulcea (aeroport)) și 2.170C (Sfântu Gheorghe), 1.140C (Jurilovca), 1.310C (Gura 

Portiței) și -0.450C (Corugea) în cazul iernii, 11.240C (Sulina), 13.250C (Gorgova), 11.040C 

(Mahmudia), 12.000C (Tulcea (aeroport)), 12.070C (Sfântu Gheorghe), 11.790C (Jurilovca), 

11.560C (Gura Portiței) și 10.8 (Corugea) primăvara, un maxim de 24.820C vara la stația 

meteorologică Gorgova și 14.250C temperatura maximă înregistrată toamna la stația Sfântu 

Gheorghe, observându-se că valorile înregistrate pentru acest anotimp sunt apropiate de cele 

înregistrate primăvara. (Figura 2). 
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Figura 2 Temperaturile medii multianuale pe anotimpuri înregistrate la stațiile meteorologice din 

județul Tulcea, în perioada 2010-2015 (baza de date http://rp5.ru) 

Prezența climatului de adăpost prezent în această regiune se poate constata și în cazul 

temperaturilor medii semestriale, astfel, observându-se că temperatura medie a semestrului 

cald calculată pe intervalul lunar aprilie-septembrie este de max. 21.270C (Gorgova) și min. 

18,810C (Corugea), iar temperatura medie a semestrului rece calculată pentru lunile cuprinse 

în intervalul octombrie-martie are valoarea de max. 5.840C (Sfântu Gheorghe) și min. 3.570C 

(Corugea) (Figura 3). 

Iarna (XII-II) Primăvara (III-V) Vara (VI-VIII) Toamna (IX-XI)
Sulina 2,22 11,24 23,07 13,86
Gorgova 1,45 13,25 24,82 13,74
Mahmudia 0,34 11,04 22,75 12,58
Tulcea (aeroport) 0,77 12,00 23,27 12,63
Sfântu Gheorghe 2,17 12,07 23,92 14,25
Jurilovca 1,14 11,79 23,60 13,46
Gura Portiței 1,31 11,56 23,72 13,91
Corugea -0,45 10,80 22,31 12,10
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Figura 3 Temperaturile medii semestriale multianuale ale aerului la stațiile meteorologice din județul 

Tulcea, în perioada 2010-2015 (sursa: baza de date http://rp5.ru) 

Temperaturile anuale 

Pe lângă cunoașterea variațiilor lunare, anotimpuale și semestriale ale temperaturilor 

medii ale aerului, este necesară și cunoașterea variației anuale a temperaturilor aerului pentru 

identificarea tendințelor și evidențierea extremelor. Astfel, se poate constata faptul că valorile 

minime și maxime ale temperaturii anuale sunt următoarele:  

An Max. (ºC) Stație meteorologică Min. (ºC) Stație meteorologică 

2010 15.65 Gorgova 12.23 Tulcea (aeroport) 

2011 13.84 Sfântu Gheorghe 10.97 Corugea 

2012 13.72 Gura Portiței 11.39 Corugea 

2013 13.08 Tulcea (aeroport) 8.61 Corugea 

Semestrul cald (IV-IX) Semestrul rece (X - III)
Sulina 19,49 5,70
Gorgova 21,27 5,36
Mahmudia 19,23 4,13
Tulcea (aeroport) 19,72 4,62
Sfântu Gheorghe 20,37 5,84
Jurilovca 20,04 4,96
Gura Portiței 20,06 5,19
Corugea 18,81 3,57
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2014 13.26 Sfântu Gheorghe 11.13 Corugea 

2015 13.61 Gorgova 11.5 Corugea 

 

La stația meteorologică Gorgova valorile sunt mai ridicate, toate depășind 10ºC și se 

remarcă anul 2010 când se înregistrează valoarea maximă de 15.65ºC. (Figura 4). 

 

Figura 4 Variația temperaturilor medii anuale la nivelul stațiilor meteorologice din județul Tulcea, în 

perioada 2010-2015 (sursa: baza de date http://rp5.ru) 

 

Regimul eolian 

Direcția și viteza vântului. Calmul atmosferic 

Regimul eolian este dependent atât de circulația generală a maselor de aer prin 

manifestarea principalilor centri barici, cât şi de caracteristicile suprafeței active impuse de 

condițiile locale de relief, intensificând sau diminuând dinamica locală.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sulina 12,71 11,78 12,86 12,93 12,81 12,72
Gorgova 15,65 12,78 13,59 10,37 13,04 13,61
Mahmudia 13,89 11,62 11,89 8,96 11,57 12
Tulcea (aeroport) 12,23 11,19 11,8 13,08 12,13 12,66
Sfântu Gheorghe 15,1 13,84 12,89 10,38 13,26 12,96
Jurilovca 14,37 13,45 12,21 10,55 12,22 12,42
Gura Portiței 14,87 12,58 13,72 9,92 12,72 12,88
Corugea 13,57 10,97 11,39 8,61 11,13 11,5
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În ceea ce privește distribuția vitezei vântului în intervalul de timp analizat, se remarcă 

valorile de la stațiile meteorologice Mahmudia și Sulina ca fiind cele mai ridicate, valoarea 

maximă înregistrată fiind de 7.58 m/s în anul 2013, și valorile de la stația meteorologică 

Tulcea (aeroport) unde se înregistrează minimile, valoarea de 2.35 m/s din anul 2011 fiind 

cea mai scăzută (Figura 5). 

 

Figura 5 Variația vitezei medii a vântului la stațiile meteorologice din județul Tulcea în perioada 

2010-2015 (sursa: baza de date http://rp5.ru) 

În ceea ce privește valorile frecvenței multianuale pe cele 16 direcții cardinale și 

intercardinale, se pot remarca direcțiile NV – N - NE, SV – S – SE ce predomină pentru 

stațiile meteorologice Sulina, Gorgova, Mahmudia și Tulcea (aeroport) și direcțiile N, VNV 

și S -SE pentru stațiile meteorologice Sfântu Gheorghe, Jurilovca, Gura Portiței și Corugea. 

Astfel, prin reprezentările grafice din Figurile 6-8 se poate evidenția circulația predominantă 

a maselor de aer nordice ale căror influențe se resimt pe tot parcursul anului în acest județ. Un 

alt fapt ce se remarcă este reprezentat de valorile calmului atmosferic ce oscilează între 

22.08% în anul 2012 (Sfântu Gheorghe) până la minimul de 0.03% în anuii 2014 și 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sulina 5,73 6,97 5,99 5,74 5,91 6
Gorgova 3,19 3,09 3,4 3,22 2,98 2,83
Mahmudia 6,96 6,7 7,25 7,58 7,01 7,25
Tulcea (aeroport) 2,6 2,35 2,63 2,79 2,53 2,67
Sfântu Gheorghe 3,66 3,54 3,81 3,71 4,02 3,82
Jurilovca 3,94 4,07 4,51 4,3 4,41 4,43
Gura Portiței 4,15 3,87 4,33 4,4 4,18 4,1
Corugea 4,28 3,89 4,21 4,43 4,25 4,13
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(Jurilovca și Gura Portiței), valorile atât de diferite fiind puse pe seama datelor colectate, al 

căror volume diferă de la un an la altul (Tabel 1). 

Tabel 1 Valorile calmului atmosferic la stațiile meteorologice din județul Tulcea, în perioada 2010-

2015 

An Stație meteorologică 

Sulina Gorgova Mahmudia Tulcea 

(aeroport) 

Sfântu 

Gheorghe 

Jurilovca Gura 

Portiței 

Corugea 

2010 0.55% 
 

9.49% 
 

- 3.00% 
 

20.69% 
 

8.49% 
 

0.53% 
 

- 

2011 0.34% 
 

12.21% 
 

- 2.86% 
 

21.17% 
 

3.51% 
 

0.80% 
 

0.04% 
 

2012 0.52% 
 

9.60% 
 

- 1.31% 
 

22.08% 
 

- 0.15% 
 

- 

2013 1.42% 15.10% - 2.27% 21.32% - 0.14% 0.26% 

2014 2.81% 13.62% 0.04% 2.02% - 0.03% 0.48% - 

2015 1.18% 14.55% - 2.71% 25.49% 0.07% 0.03% - 
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Figura 6 Reprezentarea direcției vântului la stațiile meteorologice din județul Tulcea (2010-2011) 

(sursa: baza de date http://rp5.ru) 
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Figura 7 Reprezentarea direcției vântului la stațiile meteorologice din județul Tulcea (2012-2013) 

(sursa: baza de date http://rp5.ru) 
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Figura 8 Reprezentarea direcției vântului la stațiile meteorologice din județul Tulcea (2014-2015) 

(sursa: baza de date http://rp5.ru) 
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Umiditatea aerului 

Prezența în atmosferă a vaporilor de apă determină umiditatea aerului care reprezintă 

unul dintre principalele elemente meteorologice. De valoarea acestui element depind în bună 

măsură cantitatea norilor și a precipitațiilor, dar și opacitatea atmosferei, cu influență directă 

în ceea ce privește persistența poluanților în troposfera joasă (Ciulache și Ionac 2007). 

Pe baza datelor reprezentative pentru județul Tulcea, se poate constata faptul că 

umiditatea relativă a aerului variază de la o lună la alta și de la o stație meteorologică la alta, 

valorile maxime înregistrându-se preponderent la stațiile Gura Portiței și Sulina, excepție 

făcând lunile noiembrie și decembrie când valoarea umidității relative este mai ridicată la 

stația meteorologică Corugea (Figura 9). 

 

Figura 9 Regimul umidității relative a aerului în județul Tulcea, în perioada 2010-2015 (sursa: 

baza de date http://rp5.ru) 

Pe lângă variațiile lunare, este necesară și cunoașterea variației anuale a umidității 

relative pentru identificarea tendințelor și evidențierea extremelor. Astfel, se poate constata 

faptul că, la fel ca în cazul valorilor medii lunare, valorile maxime se înregistrează la stația 

meteorologică Sfântu Gheorghe, acestea oscilând între 76.21% în anul 2012 și 90.66% în 

anul 2011. La stația meteorologică Gorgova se înregistrează valori mai scăzute pe toată 

durata intervalului de timp analizat, valoarea minimă înregistrându-se în anul 2010 și fiind de 

67.74% (Figura 10). 
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Figura 10 Variația umidității relative medii anuale în perioada 2010-2015 în județul Tulcea 

(sursa: baza de date http://rp5.ru) 

 

Precipitațiile atmosferice 

Regimul anual al radiației solare determină, în interacțiunea sa cu suprafața activă, 

modificări periodice ale circulației atmosferice care fac ca felul, cantitatea, durata și frecvența 

precipitațiilor să varieze de la un anotimp la altul. Astfel, cantitățile de precipitații prezintă 

variaţii lunare în funcţie de gradul de dezvoltare a sistemelor barice şi intensitatea proceselor 

termoconvective locale, evoluţiile fiind diferenţiate atât de la o lună la alta, cât şi de la un 

anotimp la altul.    

Reprezentarea precipitațiilor medii lunare multianuale se regăsește în ANEXA 2 

Figura 4. 
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3. Analiza situației existente 
 

În acest capitol se prezintă informații tehnice legate de structura rețelei de monitorizare a 

calității aerului din județul Tulcea, precum și caracteristici ale stațiilor de monitorizare și 

metodele utilizate pentru evaluarea calității aerului, accentul căzând pe descrierea surselor de 

degradare a aerului prezente în județ. 

 

3.1. Rețeaua de monitorizare 
 

În județul Tulcea există trei stații de monitorizare automată a calității aerului care fac 

parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. O stație este localizată foarte 

aproape de intersecția străzilor Isaccei, 1848 și Victoriei, municipiul Tulcea, alta este 

localizată la circa 1 km de platforma industriala Tulcea Vest  în curtea SC Transport Public 

SA, municipiul Tulcea, și cea de-a treia este localizata pe DN 22, la ieșirea din Issacea 

(ANEXA 2 Figura 5). 

Prescurtare: TL 

Tip de rețea: la nivel județului 

Responsabil local al rețelei: ing. Feta Minever 

Adresa responsabilului local al rețelei: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, Str. 14 
Noiembrie, nr. 5, Tulcea 

Timp de referință: GMT+2 

Componența rețelei: 

Tip de stație Număr de stații 

Trafic 1 

Industrial 1 

Suburban/trafic 1 

 

Distribuția și tipul stațiilor de monitorizare și parametrii monitorizați 

 
A. STAȚIA DE TRAFIC 

Denumirea stației: Stație automată monitorizare aer – Parc Ciuperca 

Codul stației: TL-1 
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      Denumirea zonei din care face parte stația: zonă urbană 

Tipul stației: trafic 

Aria de reprezentativitate: 10 - 100 m 

Coordonate geografice: latitudine: 450 10’ 56’’ , longitudine: 280 47’ 13’’  

Altitudinea: 6m 

Surse de emisie din aproprierea stației:  

- traficul rutier 

- încălzirea rezidențială 

- factori naturali 

Traficul din vecinatate: între 2000 – 10000 vehicule/zi 

Responsabilul stației: Gheorghe Niculai, tel 0240510623 

Denumirea instituției responsabile cu întreținerea stației: Agenția pentru Protecția 
Mediului Tulcea, Str. 14 Noiembrie, nr. 5,Tulcea  

Echipamentele și parametrii monitorizați: 

Echipament Tip echipament Parametru 
monitorizat 

Metoda de 
referinţă 

Analizor SO2 ME 9850B Monitor 
Europe 

SO2 Fluorescență UV 

Analizor NOx ME 9841B Monitor 
Europe 

NOX chemiluminiscență 

Analizor CO ME 9830B Monitor 
Europe 

CO absorbție în IR 

Analizor PM 10/2.5 LSPM10/2.5 
UNITEC 

PM10/PM2.5 nefelometrie 

Prelevator Tecora PM10/PM2.5 prelevare și 
determinare 
gravimetrică 

Analizor BTEX BT X2000-PID COV cromatografie 

 

Caracteristici de prelevare:  

-timpul de prelevare: continuu (din oră în oră) 

-înălțimea punctului de prelevare: 4m 

-lungimea liniei de prelevare: 1.8m 

Calibrare: 

-tip: automat și manual 
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-timpul de calibrare: - manual – 1 dată/lună 

                                 - automat – 1 dată/zi 

 

B. STAŢIA DE TIP INDUSTRIAL 

Denumirea stației: Stație automată monitorizare aer – Transport public 

Codul stației: TL - 2 

Denumirea zonei din care face parte stația: Zona industrială Tulcea - vest 

Tipul stației: industrial 

Aria de reprezentativitate: 100m – 1km 

Coordonatele geografice: latitudine: 450 10’ 38’’ , longitudine: 280 46’ 35’’ 

Altitudinea: 30m 

Surse de emisie din aproprierea stației: 

-instalații de ardere din industrie 

-instalații de ardere neindustriale 

-trafic rutier 

-factori naturali 

Traficul din vecinătate: <2000 vehicule/zi 

Responsabilul stației: Gheorghe Niculai, tel 0240510623 

Denumirea instituției responsabile cu întreținerea stației: Agenția pentru Protecția 
Mediului Tulcea , Str. 14 Noiembrie, nr. 5,Tulcea 

Echipamentele și parametrii monitorizați: 

Echipament Tip echipament Parametru 
monitorizat 

Metoda de referință 

Analizor SO2 ME 9850B Monitor 
Europe 

SO2 fluorescența UV 

Analizor NOx ME 9841B Monitor 
Europe 

NOx chemiluminiscența 

Analizor CO ME 9830B Monitor 
Europe 

CO absorbție în IR 

Analizor PM 10/2.5 LSPM10/2.5 
UNITEC 

PM10/PM2.5 nefelometrie 

Prelevator Tecora PM10/PM2.5 prelevare și 
determinare 
gravimetrică 
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Analizor O3 ME 9810 B Monitor 
Europe 

O3 fotometrie UV 

Stație meteo  direcție și viteză 
vânt, temperatura, 
umiditate relativă, 
presiune atm, 
radiație solară, 
precipitații 

 

 

Caracteristici de prelevare:  

-timpul de prelevare: continuu (din oră în oră) 

-înălțimea punctului de prelevare: 4m 

-lungimea liniei de prelevare: 1.8m 

Calibrare:  

-tip: automat si manual 

-timpul de calibrare: - manual – 1 dată/lună 

                                  - automat – 1 dată/zi 

 

C. STAŢIA DE TIP SUBURBAN/TRAFIC 

Denumirea stației: Stație automată monitorizare aer - Isaccea 

Codul stației: TL - 3 

Denumirea zonei din care face parte stația: Localitatea Issacea, Calea Măcin FN 

Tipul stației: suburban/trafic 

Aria de reprezentativitate: 10 – 100m 

Coordonatele geografice: latitudine: 450 16’ 15.898’’ N,  longitudine: 280 25’ 27.854’’ E 

Altitudinea: 30m 

Surse de emisie din aproprierea stației: 

-trafic rutier 

-factori naturali 

-agricultura 

Traficul din vecinătate: < 2000 vehicule/zi 

Responsabilul stației: Gheorghe Niculai, tel 0240510623 

Denumirea instituției responsabile cu întreținerea stației: Agenția pentru Protecția 
Mediului Tulcea , Str. 14 Noiembrie, nr. 5,Tulcea 
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Echipamentele și parametrii monitorizați: 

Echipament Tip echipament Parametru 
monitorizat 

Metoda de 
referință 

Analizor SO2 Thermo Electron 
Corporation 

SO2 fluorescența UV 

Analizor NOx Thermo Electron 
Corporation 

NOx chemiluminiscență 

Analizor PM 10/2.5 LSPM10/2.5 
UNITEC 

PM10/PM2.5 nefelometrie 

Prelevator Tecora PM10/PM2.5 prelevare și 
determinare 
gravimetrică 

Stație meteo  direcție și viteză 
vânt, temperatura, 
umiditate relativă, 
presiune atm, 
radiație solară, 
precipitații 

 

 

Caracteristici de prelevare:  

-timpul de prelevare: continuu (din oră în oră) 

-înălțimea punctului de prelevare: 4m 

-lungimea liniei de prelevare: 1.8 m 

Calibrare:  

-tip: automat și manual 

-timpul de calibrare: - manual – 1 dată/lună 

                                  - automat – 1 dată/zi 

 

Rezultatele obținute în urma monitorizării și prelucrării datelor provenite de la stațiile 

din județul Tulcea, sunt transmise sub formă de rapoarte (lunare și anuale) către Centrul de 

Evaluare a Calității Aerului (CECA) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului care integrează aceste informații în conformitate cu cerințele de la nivel național și 

internațional din domeniul evaluării și gestionării calității aerului.  
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3.2. Evaluarea indicatorilor monitorizați 
 

În județul Tulcea, calitatea aerului specifică se stabilește pe baza valorilor 

concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici monitorizați. Astfel, datele provenite de la 

cele 3 stații ( TL-1, TL-2, TL-3) au fost centralizate, iar reprezentarea lor grafică evidențiază 

evoluțiile concentrațiilor poluanților în perioada 2009-2013. Datele din anul 2014, lipsesc 

deoarece nu s-a respectat procentajul de date validate. 

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec de particule fine și picături de lichid ce 

pot avea ca origine surse naturale (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip, etc.) 

și surse antropice (activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, traficul rutier, 

etc.). Dimensiunea particulelor este importantă ca urmare a influenței pe care aceasta o poate 

avea asupra stării de sănătate a populației, particulele cu diametrul mai mic de 10 μm pot 

trece prin nas și gât pătrunzând în alveolele pulmonare și provocând inflamații și intoxicări 

(Figura 11). 

 

 
Figura 11 Evoluția concentrațiilor de PM10 în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

După cum se poate observa în Figura 11, concentrațiile medii anuale pentru poluantul 

PM10 care au fost determinate la cele 3 stații de monitorizare în perioada 2009-2011 nu au 

înregistrat depășiri ale valorii limite anuale. De asemenea nu s-au înregistrat depășiri ale 
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valorii limite anuale nici în perioada 2012-2013 pentru stațiile TL-1 trafic și TL-3 

trafic/suburban. 

 

Benzenul este un compus aromatic volatil, foarte ușor și solubil în apă. Acesta 

provine în proporție de 90% din traficul rutier, restul de 10% provenind din evaporarea 

combustibilului la stocarea și distribuția acestuia. Importanța acestuia derivă din efectele pe 

care le are asupra sănătății umane, benzenul fiind o substanță cancerigenă încadrată în clasa 

A1 de toxicitate producând efecte asupra sistemului nervos central (Figura 12). 

 

 
Figura 12 Evoluția concentrațiilor de benzen în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 
 

La stația de monitorizare TL-1 trafic din județul Tulcea în perioada 2009-2012, nu s-

au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de benzen peste valoarea limită de 5 µg/mc, iar 

pentru anii 2013 și 2014 nu au fost date disponibile. 

 

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturală cât 

și antropică ce se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. 

Sursele naturale de formare a monoxidului de carbon sunt: arderea pădurilor, emisiile 

vulcanice și descărcările electrice, iar sursele antropice sunt legate de arderea incompletă a 

combustibililor fosili. Alte surse antropice pot fi considerate: producerea oțelului și a fontei, 

rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar. Ca efect asupra sănătății umane, 

monoxidul de carbon, în concentrații mari este letal (la concentrații de aproximativ 100 
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mg/m3) prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge. La concentrații relativ 

scăzute afectează sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și 

capacitatea fizică și determină migrene, lipsă de coordonare, amețeală, confuzie și reduce 

capacitatea de concentrare (Figura 13). 
 

 
Figura 13 Evoluția concentrațiilor de monoxid de carbon în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date 

preluate din Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului)  

 

La stațiile de monitorizare TL-1 trafic și TL -2 industrial din județul Tulcea în 

perioada 2009-2013, concentrațiile medii anuale de monoxid de carbon nu au depășit 

valoarea limită admisă (VLA) de 10 mg/m3, valori mai mari înregistrăndu-se în anul 2009. 

 

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu miros puternic ce irită 

ochii și căile respiratorii. Prezența dioxidului de sulf este strâns legată de procesele 

tehnologice care prelucrează materii prime cu conținut de sulf și în cadrul cărora există cel 

puțin o etapă de transformare prin procese de ardere. Cele mai importante surse de dioxid de 

sulf sunt: industria energetică, prin arderea combustibililor, industria chimică, industria 

metalurgică neferoasă, transporturi, incinerare deșeuri, etc. În funcție de concentrație și 

perioada de expunere, acesta are diverse efecte asupra sănătății umane, de la unele dificultăți 

respiratorii până la infecții ale tractului respirator. În atmosferă, acesta contribuie la 

acidifierea precipitațiilor, având efecte toxice asupra vegetației și solului. De asemenea, 

creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor ca urmare a 

formării acizilor (Figura 14). 
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Figura 14 Evoluția concentrațiilor de dioxid de sulf  (date preluate din Rapoartele preliminare APM 

Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

Conform datelor obținute de la cele 3 stații de monitorizare (TL-1 trafic, TL-2 

industrial, TL-3 trafic/suburban) în perioada 2009-2013, concentrațiile medii anuale de dioxid 

de sulf au avut valori mai ridicate în anii 2011, 2012, 2013, însă nu au depășit valoarea limită 

anuală de 350 µg/mc. 

 

Metalele grele sunt compuși care nu pot fi degradați pe cale naturală, pe termen lung 

fiind periculoși deoarece se pot bioacumula. Metalele grele pot proveni de la surse staționare 

și mobile: procese de ardere a combustibililor și deșeurilor, procese tehnologice din 

metalurgia metalelor neferoase grele și traficul rutier. Dintre acestea, cel mai important este 

plumbul care se găsește în cea mai mare parte sub formă de suspensii solide și un procent 

foarte mic sub formă de compuși gazoși. Acesta se acumulează în țesutul osos, afectează 

sistemul nervos și biosinteza hemoglobinei (Figura 15). 
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Figura 15 Evoluția concentrațiilor de Plumb în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

Conform datelor furnizate de APM Tulcea, concentrațiile medii anuale de metale 

grele pentru plumb, arsen, cadmiu și nichel, înregistrate la stațiile TL-1, TL-2, TL-3, în 

perioada 2009-2013, nu au depășit valorile limite anuale, respectiv valorile țintă de 0.5µg/mc 

pentru plumb, 6 ng/mc pentru arsen, 5 ng/mc pentru cadmiu, și 20 ng/mc pentru nichel, după 

cum se observă în Figurile 15, 16, 17 și 18. 

 
Figura 16 Evoluția concentrațiilor de Arsen în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 
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Figura 17 Evoluția concentrațiilor de cadmiu în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

 
Figura 18 Evoluția concentrațiilor de nichel în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și 

pentru animale, expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse  

afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la acest tip de poluant poate avea dificultăți 

respiratorii, disfuncții ale plămânilor. De asemenea, expunerea la acest poluant afectează și 

vegetația prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor sau reducerea ritmului de creștere  a 

acestora (Figura 19). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cd
 (n

g/
m

c)
 

Ani 

Concentrații medii anuale pentru poluantul Cd 

TL 1-trafic TL 2- industrial TL 3- trafic/suburban VT - 5 (ng/mc)

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

N
i (

ng
/m

c)
 

Ani 

Concentrații medii anuale pentru poluantul Ni 

TL 1-trafic TL 2- industrial TL 3- trafic/suburban VT - 20 (ng/mc)



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

34 
 

 
Figura 19 Evoluția concentrațiilor de NO2 în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

Concentrațiile medii anuale de dioxid de azot înregistrate la cele 3 stații de 

monitorizare a calității aerului în perioada 2009-2013, nu au depășit valoarea limită anuală de 

40µg/mc, însă la stația TL-1 trafic au fost înregistrate valori de aproximativ 28 µg/mc în anii 

2011 și 2012. 

 

Ozonul este un gaz cu efect de seră care se găsește atât în stratosferă cât și în 

troposferă. În stratosferă ozonul are rol de protecție, și absoarbe radiația UV în domeniul 220-

300 nm. Dacă stratul de ozon este “degradat” procesele climatice vor fi afectate, iar mărirea 

cantității de radiații UV poate să ducă la efecte negative asupra vegetației dar și asupra 

sănatății populației umane (Rădulescu Cristina, 2008). 

În județul Tulcea, precursorii ozonului monitorizați de Agenția pentru Protecția 

Mediului sunt: oxizii de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO) și dioxidul de sulf (SO2). 
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Figura 20 Evoluția concentrațiilor de ozon în perioada 2009-2013 în județul Tulcea (date preluate din 

Rapoartele preliminare APM Tulcea privind calitatea aerului la nivelul județului) 

 

Concentrațiile medii anuale de ozon în județul Tulcea înregistrate la stația TL-1 trafic, 

au crescut în perioada 2009-2013 de la 35,21 µg/mc în anul 2009 până la 61,4 µg/mc în anul 

2013 (Figura 20). 

 
 

3.3. Evaluarea surselor de degradare a calității aerului 
 

La nivelul unei zone administrative apar surse de degradare ca rezultat al unor greșeli 

de planificare determinând disfuncționalități de mediu. 

Creșterea suprafețelor construite și ocupate de infrastructuri, înglobarea în așezările 

umane a zonelor industriale și reconversia funcțiilor productive și de protecție sunt printre 

cele mai frecvente transformări specifice așezărilor umane din România. Din cauza acestor 

schimbări, în localități apar activități cu funcții al căror profil și cerințe nu sunt compatibile 

cu cele existente sau cu  nevoile populației. 

Toate aceste incompatibilități contribuie la degradarea calității aerului. Unul dintre 

criteriile definitorii în evaluarea calității mediului la nivelul unui județ, este caracterizat de 

calitatea aerului, deoarece influențează permanent starea de sanogeneză a populației, 

funcționalitatea spațiului rezidențial, costurile de locuire și implicit durabilitatea regiunii 

administrative. Un nivel scăzut calitativ al acestuia poate însemna creșterea incidenței bolilor 

respiratorii, cardiovasculare și nervoase. 
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Prin surse de degradare a mediului se înțelege ansamblul activităților antropice care 

depășesc capacitatea de suport a mediului și impun transformări în funcționalitatea și 

structura ecosistemelor naturale și a comunităților umane. Pentru a putea înțelege modul de 

manifestare și impactul surselor de degradare, asupra mediului și a sănătății populației, a fost 

necesară o clasificare a acestora după cum urmează: 

• după origine: naturale sau antropice; 

• după formă: punctuale (evacuare prin sistem de dirijare de tip coș, conductă), 

liniare (distribuite în lungul unei axe), difuze (distribuite pe o suprafață mare 

de teren); 

• după regimul de funcționare:  continue, intermitente, accidentale 

• după tipul de activitate din care provin: industriale, agricole, menajere, 

mobile, sanitare. 

În cadrul acestui studiu a fost folosită tipologia de clasificare agreată de autoritatea 

pentru protecția mediului și anume: 

 Surse staționare - sursele punctiforme, reprezentate în special de coșurile de emisie 

din activități industriale și ardere 

 Surse mobile - reprezentate de sursele din transporturi 

 Surse de suprafață – reprezentate de sursele de emisii difuze și în special de cele 

rezidențiale, agricole, șantiere, construiri/modernizări de drumuri. 
 

3.3.1. Evaluarea nivelului de fond regional 
 

Evaluarea tipurilor de surse staționare la nivel regional 

Evaluarea surselor staționare a pornit de la o statistică privind numărul de 

firme/activități înregistrate la nivelul Regiunii Sud-Est, fiind realizată ulterior o împărțire a 

celor mai importante tipuri de surse relevante pentru poluanții analizați (ANEXA 2 Figurile 

6, 7 și ANEXA 3) 
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Figura 21 Evoluția numărului de firme pe tipuri de activități la nivel regional, în perioada 2008-2014 (sursa: INS) 

 

În Figura 21, se poate observa că la nivel regional predomină activitățile de transport 

și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, construcțiile, și industria prelucrătoare. 
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Figura  22 Ponderea instalațiilor relevante pentru emisiile atmosferice la nivel regional în anul 2014 
(conform Inventarului Național al Instalațiilor IPPC, 2014) 

  

7% 

1% 1% 1% 

4% 

3% 1% 
1% 

1% 
3% 

1% 
9% 

1% 

1% 

1% 

7% 
11% 

1% 1% 

1% 

1% 1% 24% 

12% 

3% 

Ponderea instalațiilor IPPC în județele Tulcea, Constanța, Galați, 
Brăila 

Arderea combustibililor

Rafinarea petrolului şi a gazului

 Producerea fontei sau a oţelului

 Exploatarea laminoarelor la cald

 Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici

Aplicarea de straturi protectoare de metale topite

Exploatare de turnătorii de metale feroase

 Producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare

 Topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase

Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu

Fabricarea produselor de ceramică prin ardere

 Producerea compuşilor chimici organici

 Producerea compuşilor chimici anorganici

 Producerea de îngrăşăminte pe bază de fosfor, azot sau potasiu

Eliminarea sau valorificarea deşeurilor

 Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase

 Gestionarea deşeurilor

Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi

 Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase

 hârtie sau carton, cu o capacitate de producţie de peste 20 de tone pe zi

 Tratare şi prelucrare

Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală

 Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru
păsări de curte



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

39 
 

Din Figura 22 putem să observăm că instalațiile de creștere intensivă a păsărilor de 

curte și a porcilor cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte, instalațiile de 

creștere intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacități de peste 2.000 de locuri 

pentru porci de producție (peste 30 kg), depozitele de deșeuri care primesc peste 10 tone de 

deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone cu excepția depozitelor de 

deșeuri inerte, au ponderea numerică cea mai mare, acestea fiind surse importante de emisii 

de CH4, pulberi în suspensie, NH3, cu mențiunea că și instalațiile de producere a compușilor 

chimici organici sunt surse importante de emitere a compușilor organici volatili (COV). 

Surse mobile la nivel regional 

Transportul reprezintă un sector important al economiei atât din punct de vedere al 

contribuției sale directe la crearea produsului intern brut, cât și prin prisma rolului său în 

circulația bunurilor și serviciilor. Nivelul de dezvoltare a căilor de comunicații și transport 

depinde de gradul de dezvoltare economică a fiecărui stat, de progresul tehnologic, precum și 

de intensitatea traficului de mărfuri și călători și de condițiile naturale. Sistemele de transport 

existente în România sunt transportul de marfă și transportul de călători, în cadrul cărora 

funcționează sistemele de transport rutier, feroviar, maritim, aerian, nemotorizat și special 

(prin conducte și transport electric aerian). Prin combinarea acestor sisteme de transport se 

poate crea un transport multimodal care ajută la conectarea și eficientizarea sistemelor mai 

sus menționate.  

În Regiunea Sud-Est se întâlnesc toate tipurile de transport menționate, fiind prezente 

puncte de frontieră cu Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Transportul rutier reprezintă 

cel mai dezvoltat sistem de transport din punct de vedere teritorial, care acoperă aproape în 

întregime zonele locuite, diferența fiind făcută de calitatea drumurilor, clasificarea acestora 

și, bineînțeles, poziția în teritoriu. 

Dacă se ia în considerare accesibilitatea față de București, se poate afirma faptul că 

Regiunea de Sud-Est are un grad ridicat de izolare regională și un caracter periferic. Această 

izolare derivă atât din obstacolele naturale geografice (fluviul Dunărea) cât și din distanța față 

de coridoarele europene principale. În Regiunea Sud-Est sunt 3 județe la graniță – spațiu 

terestru, râu sau graniță maritimă – toate fiind granițe externe sau interne UE. Analizând 

accesibilitatea față de București pe baza timpului de călătorie, reședințele de județ în 

Regiunea Sud-Est dispun de o bună accesibilitate, excepție făcând Tulcea. Constanța are cea 

mai mare accesibilitate prin aeroportul internațional și autostrada ce face legătura cu 

Bucureștiul. 
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Tabel 2 Accesibilitatea orașelor din Regiunea Sud-Est față de București 

Oraș Distanța până la 

București (km) 

Timp necesar pentru a călători până la București (ore și 

minute) 

Transport rutier Transport feroviar 

Brăila 235 3 3 

Buzău 98 2 1.43 

Constanța 225 2.3 2.3 

Galați 260 3.3 3.3 

Tulcea 228 4.3 5.1 

Focșani 165 3.1 2.43 

    

 

Coridoarele naționale și internaționale 

Coridoarele existente la nivelul Europei, în număr de 10, formează o rețea ce se 

extinde de la vest (Nurnberg) la est (Nijni Novgorod) și de la nord (Helsinki) la sud (Salonic). 

Rolul celor 10 coridoare este de a crea legături între Europa de Vest și Europa de Est, fiecare 

dintre acestea având o componentă rutieră și una feroviară, excepție făcând Coridorul VII 

care este reprezentat de segmentul de Dunăre în aval de Viena.  

România poate fi considerată un punct-cheie pentru transportul continental și 

intercontinental de-a lungul principalelor linii pe direcțiile Vest-Est și Nord-Sud, întrucât 3 

dintre cele 10 coridoare trans-europene o traversează. De fapt, România se află la intersecția a 

două dintre aceste coridoare, respectiv IV și IX care sunt asemănătoare în ceea ce privește 

căile ferate și rutiere și coridorul VII reprezentat de Dunăre. 

i. Coridorul IV: Nurenberg – Praga – Viena – Bratislava – Gyor – Budapesta – 

Arad - București - Constanța; 

ii. Coridorul IX: Helsinki – Vyborg – St.Petersburg – Pskov – Moscova – 

Kaliningrad – Kiev – Ljubashevka – Chișinău – județul Vrancea – județul 

Buzău – București – Dimitrovgrad – Alexandroupolis; 

iii. Coridorul VII: Dunăre – Nord-Vest – Sud-Est. 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

41 
 

Regiunea Sud-Est este străbătută de toate cele 3 coridoare de transport care 

traversează țara noastră și care asigură legătura centrelor urbane cu capitala țării, respectiv 

coridoarele IV, VII și IX (Figura 23). 

 
Figura 23 Coridoarele de transport pan-europene în România 

(Sursa: http://www.dryport.ro/retea-România.html) 

În Regiunea Sud-Est, principalele căi rutiere și feroviare sunt pe direcția vest-est: 

București – Constanța, București – Brăila – Galați și București – Buzău – Focșani care se 

continuă spre nord, asigurând legătura între principalele orașe ale regiunii. Unele drumuri 

naționale continuă mari artere rutiere europene: 

• E60: Franța – Austria – Slovacia – Ungaria – Oradea – Constanța; 

• E85: Grecia – Bulgaria – Giurgiu – Buzău – Focșani; 

• E87: Turcia – Bulgaria – Vama Veche – Constanța – Tulcea; 

• E70: Spania – Franța – Italia – Croația – Serbia – Stamora Moravița – Constanța; 

• E581: Galați – Tecuci. 

 

Rețelele de transport la nivel regional 

Lungimea drumurilor publice din Regiunea Sud-Est era în anul 2011 de 10 898 km, 

ceea ce situează regiunea pe locul VI la nivel național, din totalul drumurilor publice 

regionale fiind modernizate numai 27.2%, regiunea ocupând ultimul loc la nivel național (în 

afară de Regiunea București-Ilfov). În ceea ce privește drumurile județene, dintr-un total de 4 

578 km de drumuri județene la nivelul anului 2012, ponderea cea mai mare o dețin drumurile 

http://www.dryport.ro/retea-Rom%C3%A2nia.html
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cu îmbrăcăminți ușoare rutiere (62.3%), în timp ce drumurile cu îmbrăcăminți asfaltice tip 

greu și mediu au o pondere de 14.4%, singurul județ unde acestea lipsesc fiind județul Galați 

(conform MDRAP). 

În Regiunea Sud-Est, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 au fost 

reabilitate și modernizate o parte a rețelei de drumuri județene și străzi urbane din fiecare 

județ al regiunii. În anul 2013 erau 15 proiecte contractate pe Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea 

infrastructurii de transport regionale și locale” domeniul major de intervenție 2.1 

„Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, inclusiv 

construcția/reabilitarea șoselelor de centură”.  

Prin POR, în perioada 2014-2020, investițiile în dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regională corelate cu Master Planul General de Transport vor 

asigura la un nivel superior mobilitatea populației și a bunurilor, vor reduce costurile de 

transport de mărfuri și călători, vor promova accesul pe piețele regionale și vor crește 

siguranța traficului. În același timp, aceste investiții vor duce la diversificarea și creșterea 

eficienței activităților economice, la economisirea de energie creând condiții pentru 

extinderea schimburilor comerciale. 

 

În Figura  24 este reprezentată rețeaua de drumuri județene prioritare și aflate în 

rezervă propuse spre finanțare în perioada 2014-2020 în Regiunea Sud-Est. 
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Figura  24 Rețeaua de drumuri județene prioritare și aflate în rezervă propuse spre finanțare în perioada 2014-2020 

în Regiunea Sud-Est (Sursa ADRSE) 

 

3.3.2. Evaluarea nivelului de fond local 
 

Surse staționare la nivelul județului Tulcea 

Cele mai reprezentative activități industriale din județul Tulcea sunt reprezentate în 

Figura 25 din care se poate observa că cele mai mari ponderi se înregistrează în rândul 

activităților de creștere intensivă a păsărilor de curte și porcilor.  
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Figura 25 Reprezentarea celor mai importante tipuri de activități la nivelul județului Tulcea, reprezentând surse 
staționare de emisii atmosferice (conform Inventarului Național al  Instalațiilor IPPC 2014, Anexa I la Legea 

nr.278 din 24 octombrie 2013) 

 

 

În figurile următoare este reprezentată evoluția celor mai importante întreprinderi 

active pe activități ale economiei naționale la nivelul județului Tulcea. Se poate observa că 

tendința numărului de întreprinderi din industria prelucrătoare este de scădere în perioada 

analizată (2008-2014) (Figura 26). 
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Figura 26 Număr întreprinderi active pe activități ale economiei naționale (agricultură, silvicultură și 

pescuit; industria prelucrătoare) la nivel de CAEN în județul Tulcea (sursa: INS) 

 

 

Figura 27 Număr întreprinderi active pe activități ale economiei naționale (industia extractivă; producția 

și furnizarea energiei electrice și termice, a gazelor, apei calde; învătământ) la nivel de CAEN în județul 

Tulcea (sursa: INS) 
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Figura 28 Număr întreprinderi active pe activități ale economiei naționale (construcții; hoteluri și 

restaurant; transport și depozitare; tranzacții imobiliare) la nivel de CAEN în județul Tulcea (sursa: INS) 

 

De asemenea este important să menționăm că numărul întreprinderilor active din 

industria extractivă, energie electrică și termică, gaze și apă, învățământ, este foarte mic 

comparativ cu numărul întreprinderilor din construcții, transport și depozitare, hoteluri și 

restaurante (Figura 27, Figura 28). Însă, dacă numărul lor este relativ mic, nu înseamnă că și 

impactul lor este mai mic. Numărul activităților din comerț a scăzut în perioada 2008-2014, 

însă în anul 2008 numărul a crescut foarte mult depășind 2000 de întreprinderi. 

Astfel de evaluări sunt utile pentru realizarea imaginii de ansamblu asupra tendințelor 

de dezvoltare economică la nivel județean. 

 

Surse mobile la nivelul județului Tulcea 

Pentru identificarea impactului asupra aerului generat din trafic se pot utiliza 

informații privind caracterizarea surselor mobile la nivelul județului Dâmbovița, fiind 

reprezentate spre exemplu numărul vehiculelor rutiere înmatriculate și lungimea drumurilor. 

La nivelul județului Tulcea, numărul de autoturisme înmatriculate prezintă cele mai 

mari valori din totalul de vehicule, numărul acestora raportat pentru anul 2015 fiind cu mult 

mai mic față de cel din anul 2010. O creștere a numărului de vehicule se înregistrează în 

rândul autocarelor, autobuzelor și microbuzelor (Figura 29). 
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Figura 29 Reprezentarea evoluției înmatriculărilor de autovehicule la nivelul județului Tulcea (sursa: INS) 

 

Infrastructura de transport la nivelul județului Tulcea 

Județul Tulcea este străbătut de următoarele drumuri naționale:  

• DN22 – Râmnicu Sărat (DN2) – Brăila – Tulcea – Constanța;  

• DN22A – Tulcea – Hârșova;  

• DN22D – Măcin (DN22) – Ciucurova (DN22a);  

• DN22E;  

• DN22F – Horia-Cataloi.  

 

Conform Strategiei integrată de dezvoltare durabilă a județului Tulcea pe perioada 2014 

– 2020, la nivelul județului se află în derulare reabilitarea drumului județean DJ222C – 

Murghiol – Iazurile – Agighiol. Alte 9 proiecte de reabilitare a drumurilor județene fac parte 

din abordarea strategică a autorităților locale în ceea ce privește atragerea finanțărilor 

europene și guvernamentale pentru noua perioadă de programare 2014-2020. Este vorba atât 

de finanțări prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cât și prin programele finanțate 

de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau prin programele 

guvernamentale. În plus, infrastructura rutieră va fi reabilitată prin programul de finanțare pe 

care Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării ITI (Instrumente Teritoriale 

de Investiții), realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, îl va deschide.  

Proiectele avute în vedere sunt: 

• DJ223A  - tronson IV, Slava Rusa – Babadag; 

• DJ229 - Niculitel intersecție cu DN22 Zebil Sarichioi; 

637 

479 

307 283 
349 319 

0
100
200
300
400
500
600
700

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

N
um

ăr
 

Nr. de vehicule înmatriculate la nivelul jud. Tulcea  

Motorete si motociclete Autoturisme

Autocare, autobuze si microbuze Liniar (Autoturisme)



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

48 
 

• DJ222A  - Horia – Hamcearca – Nifon; 

• DJ222E - Sarighiol de Deal – Casimcea – Rahmanu; 

• DJ222B - tronson I, Ceamurila de Sus – Topolog; 

• DJ222B - tronson II, Topolog – Traian – Cerna; 

• DJ222G - Daeni – Făgărașu Nou – intersecție DN22A; 

• DJ223A - Casimcea – Războieni – intersecție  

• DJ222B – Fântâna Mare – intersecție DN22D; 

• DJ222N - Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche. 

 

În județul Tulcea, au fost finanțate o serie de proiecte de realizare drumuri județene: 

DJ 222C, DJ 229K, DJ229L, DJ229M care asigură legătura dintre municipiul Tulcea și 

localitățile Deltei, precum și DJ 229, DJ 229A, DJ 229C, DJ 229D, DJ 229E, DJ 229F care 

asigură accesul către mănăstirile tulcene. 

De asemenea, județul Tulcea este străbătut de Drumul European E87 care străbate 

Turcia, Bulgaria, intră în țară prin Vama Veche, străbate Dobrogea de la sud la nord, trecând 

prin Constanța și se oprește în Tulcea (ANEXA 2 Figura 8). 

 

Surse de suprafață la nivelul județului Tulcea 

• Surse rezidențiale 

Referitor la impactul surselor rezidențiale asupra cantităților de emisii atmosferice, 

utile sunt evaluările în principal ale evoluției numărului de locuințe în diferite medii (rural, 

urban) și tipurile de combustibili utilizați pentru generarea energiei (în special a 

combustibililor solizi utilizați pentru încălzire) 

Conform Figurii 30, se observă o tendință crescătoare în rândul evoluției numărului 

de locuințe la nivelul județului Tulcea, pe perioada 2010-2014. 

În cazul numărului autorizațiilor de construire eliberate la nivel județean pentru 

cladirile rezidentiale, tendința acestora este de scădere pentru cei cinci ani luați în calcul 

(Figura 31). 
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Figura 30 Evoluția numărului de locuințe la nivelul județului Tulcea în perioada 2010-2014 

(sursa: INS) 

 

 Figura 31 Evoluția autorizațiilor de construire eliberate la nivel de județ (sursa: INS) 

În ceea ce privește cantitatea de gaze naturale distribuită la nivelul județean, aceasta 

înregistrează o ușoară creștere a tendinței, valoarea înregistrată în anul 2014 fiind mult mai 

mica față de cea a cantității de gaze furnizate la nivelul anului 2011 (Figura 32). În cazul 

energiei termice se observă o scădere a cantității distribuite la nivelul celor 5 ani luați în 

calcul (Figura 33). Tendințele privind cantitățile de gaze furnizate în diferitele medii 

rezidențiale pot contribui la identificarea zonelor modernizate, în care cantitățile de 

combustibili solizi sunt în scădere. Același tip de evaluări se pot realiza și prin analiza 
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evoluției cantităților de energie termică furnizată la nivel de județ, o scădere importanță a 

acestor cantități putând fi corelată implicit și cu o scădere a emisiilor atmosferice specific 

rezultate din arderile în centralele termice de capacitate mare. 

 

 

Figura 32 Cantitatea de gaze naturale distribuită la nivelul județului Tulcea în perioada 2010-2014 (sursa: 

INS) 

 

Figura 33 Cantitatea de energie termică furnizată la nivelul județului Tulcea în perioada 2010-2014 

(sursa: INS) 
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Activităţile agricole, indiferent că este vorba de pomicultură, piscicultură, zootehnie, 

legumicultură etc, determină apariţia unor presiuni asupra mediului. Acestea vor fi cu atât 

mai dăunătoare cu cât practicile agricole vor fi mai incorect aplicate. Pot fi o sursă de poluare 

a mediului prin: declanșarea și favorizarea proceselor de degradare a solurilor în urma 

proceselor de eroziune (desţelenirea terenurilor duce la eroziunea solului), sărăturate, 

compactare; folosirea pesticidelor (insecticidele care distrug toate insectele şi pe cele 

folositoare); utilizarea în exces a îngrăşămintelor chimice. 

De asemenea și arăturile efectuate necorespunzător sau în perioade neadecvate, 

culturile improprii tipurilor de soluri, aplicările necorespunzătoare ale îngrăşămintelor, 

pesticidelor şi insecticidelor, depozitările neadecvate ale dejecţiilor animaliere, toate acestea 

pot deveni cauze ale poluării mediului ambiant. 

Utilizarea fitosanitarelor, ca măsuri de protecție a plantelor împotriva dăunătorilor, 

aduc o serie de beneficii asupra producției agricole, iar utilizarea excesivă a acestora le poate 

transforma în surse de degradare a mediului.   

Pesticidele distrug microorganismele utile din sol (cele fixatoare de azot) și anumite 

enzime, necesare dezvoltării plantei. O serie de pesticide chimice precum DTT și dieldrinul 

au timp de înjumătățire foarte mare și are capacitate de acumulare în lanțurile trofice și în sol.  

Pesticidele determină efecte negative semnificative pentru:   

• plante – inhibă schimburile celulare și fotosinteza;  

• nevertebrate – afectează sistemul nervos și hormonii sexuali vertebrate – afectează 

sistemul nervos;  

• păsări – afectează reproducerea; 

• mamifere – generează efecte mutagene și cancerigene;  

• om – afectează reproducerea, determină efecte mutagene și cancerigene.   

Aplicarea de îngrășăminte chimice sau animaliere în activitățile agricole, aduce un 

aport sporit de substanțe nutritive, dar în exces pot duce la creșterea acidității solurilor, la 

poluarea cu clorură de sodiu, detergenți, sodă, substanțe prezente în compușii chimici utilizați 

și în dejecțiile animalelor. Efectele negative generate sunt caracterizate de transmiterea unor 

boli la om ce se pot manifesta prin apariția unor nitrozomine la nivelul intestinului subțire, la 

nivelul solului îi pot crește aciditatea și se pot acumula în plantele rădăcinoase (salata). 

La nivelul județului Tulcea, pe baza datelor furnizate online de INS, s-a putut 

evidenția evoluția utilizării cantităților de îngrășăminte și pesticide pentru perioada 2010-
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2015. S-a putut constata că în perioada 2011-2015, îngrășămintele naturale, potasice, 

fosfatice, au fost folosite în cantități mai mici față de cele chimice și azotoase. De asemenea 

cantitățile de fungicide și erbicide folosite în agricultură au depășit 30.000 Kg substanță 

activă, în perioada 2010-2015 (Figurile 35, 36).  

Utilizarea fitosanitarelor în agricultură aduce un aport al concentrațiilor de poluanți în 

atmosferă. Principalele emisii cu impact puternic asupra calității aerului, rezultate din 

practicarea agriculturii sunt NH3, PM10, PM2,5 și NO. 

 

Figură 34 Evoluția suprafețelor cultivate la nivelul județului Tulcea (sursa: INS) 

 

Figură 35 Evoluția cantităților de îngrășăminte  la nivelul județului Tulcea (sursa: INS) 
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Figura 36 Evoluția cantităților de pesticide la nivelul județului Tulcea (sursa: INS) 

În ceea ce priveşte zootehnia,  fermele de animale domestice pot pune probleme 

serioase privind poluarea mediului, în special cu deşeuri animaliere.  În zootehnie, pe lângă 

insecticide, se mai utilizează şi alte substanţe chimice care dau efecte secundare 

nedorite. Este vorba de substanţele administrate pentru influenţarea dezvoltării producţiei 

animaliere. Acestea dăunează pentru că sunt eliminate prin urina şi se regăsesc în apa de băut 

a altor loturi de animale (pentru care substanța respectivă e contraindicată) sau pot ajunge la 

om, dacă sunt administrate până în ultimele zile de dinaintea sacrificării. 

În județul Tulcea, se poate observa, conform Figurii 37, că numărul bovinelor, 

porcinelor, caprinelor și cabalinelor nu a înregistrat fluctuații semnificative în perioada 2010-

2014. Un trend crescător prezintă numărul de ovine și în special cel al păsărilor. Numărul 

păsărilor în perioada 2010-2014 s-a situat la peste 700.000. 
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Figura 37 Evoluția efectivelor de animale la nivelul județului Tulcea (sursa: INS) 

 

3.3.3. Evaluarea nivelului de fond urban 
 

Evaluarea nivelului de fond urban s-a realizat în principal prin analiza sintetică la nivelul 

celor mai importante localități existente în județul Tulcea. 

 

Surse de suprafață 

• Rezidențial 

Conform datelor INS-DJS Tulcea, numărul de locuințe existente la sfârșitul anului 

2014 este cu 5,3% mai mare față de anul 2010 pentru municipiul Tulcea (Figura 38). 

În ceea ce privește cantitatea de gaze furnizate la nivelul celor mai importante 

localități din județul Tulcea, se poate observă că cele mai mari cantități sunt distribuite către 

municipiul Tulcea și orașul Măcin. În Figura 39 se observă o tendință de creștere a cantității 

de gaze furnizate la nivelul municipiului Tulcea pe perioada 2010-2014, cantitatea furnizată 

la nivelul anul 2014 fiind cu peste 100% mai mare față de cea furnizată la nivelul anului 

2010. 
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În cazul energiei termice se înregistrează o tendință de scădere a cantității frunizate la 

nivelul municipiului Tulcea, în anul 2014 aceasta fiind cu 11,78% mai mica față de cea 

furnizată în anul 2010 (Figura 40). 

 

Figura 38 Numărul locuințelor din cele mai importante localități din județul Tulcea (sursa: INS) 

 
Figura 39 Cantitatea de gaze natural furnizate în perioada 2010-2014 la nivelul celor mai importante 

localități din județul Tulcea (sursa: INS) 
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Figura 40 Energia termică furnizată în perioada 2010-2014 la nivelul celor mai importante localități 

din județul Tulcea (sursa: INS) 

 

• Surse mobile 

La nivel urban,  lungimea străzilor din cele mai importante localități ale județului 

Tulcea înregistrează valori diferite, respectiv valori de 118-133 km în Fetești unde apare 

valoarea maximă, și valori de sub 100 km în orașele Babadag, Măcin, Sulina, Isaccea.  

Pulberile în suspensie au valori diferite în funcție de anul construcției străzilor, iar noxele 

specifice utilizării autovehiculelor, de asemenea înregistrează oscilații, crescând odată cu 

creșterea lungimii străzilor (Figura 41). 

 
Figura 41 Lungimea străzilor la nivelul celor mai importante localități din județul Tulcea (sursa: INS) 
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• Surse agricole la nivelul UAT-urilor din județul Tulcea 

În ceea ce privește evoluția suprafețelor agricole la nivelul celor mai importante 

localități din județul Tulcea, se poate observa în Figura 42 o scădere evidentă a numărului de 

hectare înregistrat la nivelul municipiului Tulcea, suprafața agricolă din anul 2014 fiind astfel 

cu 19,73% mai redusă față de anul 2010 și cu 42,91% mai redusă față de anul 2012. 

 
Figura 42 Suprafața agricolă la nivelul celor mai importante localități din județul Tulcea (sursa: INS) 

 

 

4. Identificarea principalelor surse de emisie la nivelul județului Tulcea 
 

Identificarea principalelor tipuri de surse din punctul de vedere al relevanţei acestora 

pentru cantităţile de emisii atmosferice de interes s-a realizat prin evaluarea iniţială a 

ponderilor cantitative pe cele trei tipuri de surse (de suprafaţă, mobile, staţionare), datele 

utilizate fiind cele furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea (Tabel 3). 
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Tabel 3 Valorile totale calculate pentru fiecare indicator și tip de sursă la nivelul județului Tulcea  

(sursa: APM Tulcea) 
In
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e 
em
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(t
/a

n)
 

Particule 
în 

suspensie 
– PM2,5 
(µg/m³) 

  
1 an 2010-

2014 

surse staţionare 8.645726 
RNMCA 

 
surse mobile 212.138714 

Modelare 20.47 
surse de suprafaţă 1945.232139 

Particule 
în 

suspensie 
– PM10 
(µg/m³) 

RNMCA 31.08 1 an 
2010-
2014 

surse staţionare 11.689652 
Modelare 24.65 surse mobile 271.299574 

Modelare 30.90 
24 ore surse de suprafaţă 2389.833255 

Dioxid 
de azot 
(µg/m³) 

RNMCA 16.53 1 an 2010-
2014 

surse staţionare 1345.143425 
Modelare 41.19 surse mobile 2724.074016 
Modelare 181.07 1 oră surse de suprafaţă 538.622068 

Dioxid 
de sulf 
(µg/m³) 

Modelare 30.79 1 oră 
2010-
2014 

surse staţionare 742.314332 

  24 ore 
surse mobile 45.208863 

Modelare 14.86 surse de suprafaţă 70.363430 

Monoxid 
de carbon 
(mg/m³) 

  
Valoarea 
maximă 
zilnică a 
mediilor 
glisante 
pe 8 ore 

2010-
2014 

surse staţionare 346.406676 
RNMCA 2.53 surse mobile 3060.209886 

Modelare 0.98 
surse de suprafaţă 14155.947362 

Benzen 
(µg/m³) 

  1 an 2010-
2014 

surse staţionare NE 
RNMCA 1.93 surse mobile 18.298923 
Modelare 0.63 surse de suprafaţă 215.675128 

Plumb 
(µg/m³) 

  1 an 2010-
2014 

surse staţionare 0.014278 
RNMCA 0.030 surse mobile 0.129284 
Modelare 0.01 surse de suprafaţă 0.095971 

Arsen 
(ng/m³) 

  1 an 2010-
2014 

surse staţionare 0.001815 
RNMCA 1.69 surse mobile 0.000000 
Modelare 0.93 surse de suprafaţă 0.001451 

Cadmiu 
(ng/m³) 

  1 an 2010-
2014 

surse staţionare 0.003231 
RNMCA 0.40 surse mobile 0.001070 
Modelare 0.23 surse de suprafaţă 0.003085 

Nichel 
(ng/m³) 

  1 an 2010-
2014 

surse staţionare 0.017902 
RNMCA 1.51 surse mobile 0.582997 
Modelare 14.67 surse de suprafaţă 0.041062 
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În Figuraile 43, 44 sunt identificate tipurile de surse importante la nivelul judeţului 

Tulcea pentru fiecare indicator, aceştia fiind PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, C6H6, Pb, As, 

Cd și Ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Ponderea surselor de emisii (PM 2.5, PM 10, NO2, SO2) la nivelul județului Tulcea 

(sursa: APM Tulcea) 
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Figura 44 Ponderea surselor de emisii de CO, Benzen și metale grele la nivelul județului Tulcea 

(sursa: APM Tulcea) 

Din analiza ponderilor privind tipurile de surse responsabile pentru emisiile 

atmosferice, la nivelul judeţului Tulcea, se poate observa faptul ca sursele de suprafaţă sunt 

importante surse de emisii în principal pentru PM10, PM2.5, CO și C6H6, iar sursele 

punctiforme de metale grele (As, Cd). 

 

 

Surse staționare 

Pentru identificarea tipurilor de surse staționare de emisii atmosferice cu impact 

semnificativ la nivelul județului Tulcea, au fost luați în calcul 11 operatori 

economici/amplasamente relevante pentru emisiile evaluate (ANEXA 4). 

În ANEXA 2 Figurile 9-13 este reprezentată distribuția emisiilor de PM10, PM2,5, 

SOx, CO și NOx provenite din surse punctiforme. 

 

Surse mobile 

Sursele mobile sunt importante în special pentru emisiile de CO, NOx dar și Pb.  

În ANEXA 2 Figurile 14-17 este reprezentată distribuția emisiilor de NOx provenite 

din surse mobile la nivelul celor mai importante tipuri de drumuri prezente în județul Tulcea. 

 

Surse de suprafață 

Cele mai importante surse de suprafață la nivelul județului pentru emisiile atmosferice 

sunt reprezentate de mediul rezidențial și agricultură. 

• Rezidenţial  



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

61 
 

Sursele rezidențiale sunt reprezentate în special de arderea combustibililor fosili 

pentru încălzirea locuinţelor, şantiere, depozite de deşeuri, asfaltări de drumuri şi sunt 

importante în special pentru emisiile de PM10, PM 2.5, CO și NMVOC. 

În ANEXA 2 Figurile 18-27 este reprezentată distribuția emisiilor de PM10, PM 2.5, 

NOx, SOx și CO provenite din arderea gazelor naturale și a lemnului.  

 

• Surse agricole 

Sursele agricole sunt reprezentate în special de utilizarea fitosanitarelor și a 

pesticidelor la nivelul terenurilor cultivate, fiind în special importante pentru emisiile de 

NH3, H2S și pulberi. 

În ANEXA 2 Figurile 28-31 este reprezentată distribuția emisiilor de PM 10, PM 2,5, 

NOx, NH3 provenite din agricultură la nivelul județului Tulcea.  

În ANEXA 2 Figurile 32-33 este reprezentată distribuția cantităților de pesticide și 

îngrășăminte folosite în agricultură la nivelul județului Tulcea. 

 

5. Scenarii de evoluție a calității aerului 
5.1. Proiecția pe următorii 5 ani 

 

Scenariile sunt descrieri plauzibile şi simplificate ale viitorului, bazate pe presupuneri 

coerente referitoare la factorii generatori de schimbare şi la relaţiile dintre componentele 

mediului. Scenariile de evoluţie trebuie să integreze informaţii sociale, economice, politice și 

de mediu, în scopul delimitării traiectoriilor şi tendinţelor stării mediului, ameninţărilor 

existente/ potenţiale şi a proiecţiei lor. Ele sunt foarte utile decidenţilor, care trebuie să ia din 

ce în ce mai multe decizii cu proiecţie incertă în viitor. 

Ele pornesc de la dacă şi se îndreaptă spre atunci. Ele pornesc de la o situaţie iniţială 

(existentă sau posibilă) şi sub acţiunea unor factori de influenţă controlabili se îndreaptă spre 

o situaţie finală. 

Scenariile de evoluţie a calităţii aerului se pot realiza la nivel global, naţional, 

regional ori local ţinând cont în special de funcţionarea viitoare a instrumentelor 

administrative, sau în funcţie de modul de evoluţie al factorilor de difuzare a dezvoltării şi a 

problemelor de mediu. 
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În cazul județului Tulcea au fost considerate trei scenarii de evoluție a calității aerului: 

 Scenariul 1 – Menținerea situației actuale a emisiilor de poluanți; 

 Scenariul 2 – Creșterea emisiilor de poluanți conform tendințelor identificate; 

 Scenariul 3 – Creșterea emisiilor pentru toți poluanții (worstcase scenario) prin 

diversificarea surselor de poluare a aerului și/sau prin creșterea nivelului emisiilor 

celor existente pentru anul de proiecție 2021. 

 

În cazul celor trei scenarii a fost considerat ca an de referință anul 2013. În cazul în care 

nu au existat înregistrări pentru un anumit indicator pentru anul de referință, s-au luat în 

calcul valorile din anii anteriori. Condițiile locale ce pot influența calitatea aerului (de 

exemplu, caracteristici geografice, surse de emisii) au fost prezentate în capitolele anterioare. 

Pentru anul de referință, concentrațiile noxelor au avut următoarele valori: 

- Particule în suspensie, cu valori medii anuale de 16-30 µg/m3 la stațiile de 

monitorizare a calității aerului Tulcea 1, Tulcea 2 și Isaccea. Valorile sunt sub 

concentrația anuală maximă admisă de 40 µg/m3, înregistrându-se depășiri ale 

valorilor momentane atât din cauza fondului natural, cât mai ales din cauza emisiilor 

activităților industriale din județ dar și din județele învecinate (în special din județul 

Galați). 

- Benzen are valori estimate de 1-2 µg/m3, mai reduse față de limita maximă admisă de 

5 µg/m3. Deși nu se estimează decât depășiri locale, este unul dintre indicatorii care 

necesită monitorizare. 

- Dioxid de sulf cu valori de 3-5 µg/m3, departe de limita maximă admisă de 20 µg/m3.  

- Monoxid de carbon cu valori de 0,2-0,3 mg/m3, mult mai reduse față de limita 

maximă admisă de 10 mg/m3. Nu s-au inregistrat depășiri ale valorilor maxime 

admise momentane. 

- Dioxid de azot cu valori de 5-26 µg/m3, mai reduse față de limitele maxime admise de 

40 µg/m3. Nu s-au inregistrat depășiri ale valorilor maxime admise momentane. 

- Ozon cu valori de 60 µg/m3, cu tendință crescătoare. 

- Oxizi de azot nu s-au monitorizat, având însă valori estimate de 10-20 µg/m3, 

apropiate de valorile maxime admise de 30 µg/m3. Deși nu sunt estimate depășiri ale 

valorilor maxime admise momentane în anul de referință, valorile concentrațiilor 

indicatorului pot depăși uneori pragul de alertă, în special în zonele cu activități 

industriale. 
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- Metale grele cu valori foarte reduse, mult sub limitele maxime admise (Pb – 0,001 -

0,05 µg/m3 față de 0,5 µg/m3 concentrația limită, As – 0,5-0,6 ng/m3 față de 6 ng/m3; 

Cd – 0,18-0,21 ng/m3 față de 5 ng/m3; Ni – 0,7-0,8 ng/m3 față de 20 ng/m3). 

 

Scenariul 1 - Menținerea situației actuale a emisiilor de poluanți. 

Emisiile de poluanți înregistrează fluctuații anuale influențate atât de sursele de 

emisie, cât și de factori de influență conjuncturali (de exemplu, condiții meteorologice, 

nivelul activităților în cadrul surselor de emisie, transferul de poluanți din județele din 

proximitate pe fondul circulației generale a atmosferei). Aceste fluctuații se realizează în 

apropierea valorilor înregistrate în anul de referință, păstrând aceleași tipare de apariție a 

depășirilor valorilor maxime admise.  

Valorile totale calculate pentru fiecare indicator și tip de sursă la nivelul județului 

Tulcea, cantități de emisii utilizate în scenariul 1, sunt prezentate în Tabelul 4. 

 

Tabel 4 Valorile totale calculate pentru fiecare indicator și tip de sursă la nivelul 

județului Tulcea pentru scenariul 1 (sursa: APM Tulcea) 

Indicator 

Concentratia 
maxima din 
perioada de 

evaluare 

Perioada 
de 

mediere 

An de 
prognoză Cantitatea totală de emisii (t/an) 

Particule în 
suspensie – 

PM2,5 
(µg/m³) 

  
1 an 2021 

surse staţionare 8.645726 
  surse mobile 212.138714 

20.47 surse de suprafaţă 1945.232139 
Particule în 
suspensie – 

PM10 
(µg/m³) 

31.08 1 an 
2021 surse staţionare 11.689652 

24.65 surse mobile 271.299574 

30.90 24 ore surse de suprafaţă 2389.833255 

Dioxid de 
azot 

(µg/m³) 

16.53 1 an 
2021 surse staţionare 1345.143425 

41.19 surse mobile 2724.074016 
181.07 1 oră surse de suprafaţă 538.622068 

Dioxid de 
sulf 

(µg/m³) 

30.79 1 oră 2021 surse staţionare 742.314332 
  24 ore 

surse mobile 45.208863 
14.86 surse de suprafaţă 70.363430 

Monoxid 
de carbon 

  Valoarea 
maximă 

2021 surse staţionare 346.406676 
2.53 surse mobile 3060.209886 
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Indicator 

Concentratia 
maxima din 
perioada de 

evaluare 

Perioada 
de 

mediere 

An de 
prognoză Cantitatea totală de emisii (t/an) 

(mg/m³) 

0.98 

zilnică a 
mediilor 

glisante pe 
8 ore 

surse de suprafaţă 14155.947362 

Benzen 
(µg/m³) 

  
1 an 

2021 surse staţionare NE 
1.93 surse mobile 18.298923 
0.63 surse de suprafaţă 215.675128 

Plumb 
(µg/m³) 

  
1 an 

2021 surse staţionare 0.014278 
0.030 surse mobile 0.129284 
0.01 surse de suprafaţă 0.095971 

Arsen 
(ng/m³) 

  
1 an 

2021 surse staţionare 0.001815 
1.69 surse mobile 0.000000 
0.93 surse de suprafaţă 0.001451 

Cadmiu 
(ng/m³) 

  
1 an 

2021 surse staţionare 0.003231 
0.40 surse mobile 0.001070 
0.23 surse de suprafaţă 0.003085 

Nichel 
(ng/m³) 

  
1 an 

2021 surse staţionare 0.017902 
1.51 surse mobile 0.582997 
14.67 surse de suprafaţă 0.041062 

 

Nivelurile așteptate ale concentrațiilor anuale ale noxelor în atmosferă în mediile urbane 

din județul Tulcea se prezintă astfel: 

- Particule în suspensie - 16-30 µg/m3, ceea ce reprezintă 40-75% din concentrațiile 

maxime admise, putând apărea depășiri ale valorilor maxime admise momentane. 

- Benzen, cu valori de 1-2 µg/m3, ceea ce reprezintă 20-40 % față de limita maximă 

admisă anuală, fără risc de depășire a valorilor maxime admise momentane. 

- Dioxid de sulf cu valori de  3-5 µg/m3, ceea ce reprezintă 15-25% față de limita 

maximă admisă anuală, cu risc redus de depășire a valorilor maxime admise 

momentane. 

- Monoxid de carbon cu valori de 0,2-0,3 mg/m3, ceea ce reprezintă 2-3% față de limita 

maximă admisă anuală, fără risc de depășire a valorilor maxime admise momentane. 

- Dioxid de azot cu valori de 5-26 µg/m3, ceea ce reprezintă 13-65% față de limita 

maximă admisă anuală, cu risc redus de depășire a valorilor maxime admise 

momentane in special in zonele industriale. 
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- Oxizi de azot cu valori de 10-20 µg/m3, ceea ce reprezintă 40-60% față de limita 

maximă admisă anuală, cu risc moderat de depășire a valorilor maxime admise 

momentane. 

- Metale grele cu valori foarte reduse, mult sub limitele maxime admise, fără risc de 

depășire a valorilor limită (4-10 % din concentrația maximă admisă la plumb, arsen, 

nichel și cadmiu). 

 

În acest scenariu, măsurile propuse trebuie îndreptate spre: 

- Reducerea frecvenței de depășire a limitei admise momentane la particule în 

suspensie; 

- Reducerea riscului de depășire a limitei maxime admise la oxizi de azot, dioxid de 

azot, mai ales în cazul funcționării la capacitate ridicată a activităților industriale, ce 

se constituie în surse de emisie principale; 

- Creșterea nivelului de colaborare cu autoritățile din județul Galați pentru limitarea 

influenței asupra calității aerului a emisiilor de la Sidex Galați. 

Măsurile trebuie să ia în calcul evoluțiilor climatice, județul Tulcea prezentând vulnerabilitate 

ridicată la schimbări climatice globale. 
 

Scenariul 2 – Creșterea emisiilor de poluanți conform tendințelor la nivelul județului 

Analiza în cadrul scenariului 2 s-a realizat atât prin evaluarea comparativă a 

tendinţelor indicatorilor specifici celor trei tipuri de surse, de suprafaţă, staţionare şi mobile 

(dezvoltarea principalelor domenii de activitate importante pentru emisiile atmosferice, 

evoluţia indicatorilor rezidenţiali, din agricultură, trafic, etc) dar şi prin analiza evoluţiei 

cantităţilor de emisii raportate şi a concentraţiilor de poluanţi monitorizaţi de catre autorităţile 

de mediu.  

În acest scenariu s-au luat în considerare doar emisiile care au înregistrat creșteri ale 

concentrațiilor atât în stațiile de monitorizare a calității aerului cât și emisiile care au 

înregistrat creșteri ale cantităților la nivel județean. 
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Evaluarea tendinţelor privind cantitățile și concentrațiile de poluanți emiși 

 

 
FIGURA 45 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE PM10 LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (DATE 

PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL JUDEȚEAN) 

 

 Analiza evoluției cantităților de PM10 și CO (Fig. 45, 47), evidențiază o creștere 

pentru perioada următoare, trend corelat cu tendințele privind creșterea numărului de 

locuințe noi. Acest fapt poate fi explicat prin creșterea cantităților de combustibili fosili 

solizi (lemn) pentru încălzirea locuințelor, ducând astfel la o creștere a cantităților de emisii 

specifice arderii combustibilului fosil conventional. 

 

FIGURA 46 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE PM2.5 LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (DATE 
PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 
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FIGURA 47 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE CO  LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (DATE 
PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 

 

 

 

FIGURA 48 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE SO2 LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (DATE 
PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010 2011 2012 2013 2014

CO t 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014

SO2 
t 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

68 
 

 

FIGURA 49 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE NOX LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (SURSA: 
DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 

 

 

Figura 50 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE PB LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (SURSA: DATE 
PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 

 

 Analiza evoluției cantităților de substanțe responsabile pentru degradarea calității 

aerului provenite din sursele mobile (NOx, Pb) evidențiază o creștere pentru perioada 

următoare a emisiilor relevante, în trend cu tendințele privind creșterea numărului de 

autovehicule și a intensității traficului pe arterele noi sau modernizate/reabilitate.  
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FIGURA 51 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE CD LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (SURSA: DATE 
PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 

 

 

FIGURA 52 TENDINŢE PRIVIND CANTITĂŢILE DE EMISII DE HG LA NIVELUL JUDEŢULUI TULCEA (SURSA: DATE 
PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA NIVEL 

JUDEȚEAN) 
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FIGURA 53 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE PM10 LA NIVELUL STAȚIILOR DE 
MONITORIZARE (SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA 

AERULUI LA NIVEL JUDEȚEAN) 

 

 

 

Figura 54 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE BENZEN LA NIVELUL STAȚIILOR DE 
MONITORIZARE (SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA 

AERULUI LA NIVEL JUDEȚEAN) 
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FIGURA 55 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE CO LA NIVELUL STAȚIILOR DE 

MONITORIZARE (SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA 
AERULUI LA NIVEL JUDEȚEAN) 

 

 
FIGURA 56 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE SO2 LA NIVELUL STAȚIILOR DE 

MONITORIZARE (SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA 
AERULUI LA NIVEL JUDEȚEAN) 
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FIGURA 57 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE PB LA NIVELUL STAȚIILOR DE MONITORIZARE 

(SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA 
NIVEL JUDEȚEAN) 

 

 
Figura 58 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE AS LA NIVELUL STAȚIILOR DE MONITORIZARE 

(SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA 
NIVEL JUDEȚEAN) 
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FIGURA 59 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE CD LA NIVELUL STAȚIILOR DE MONITORIZARE 

(SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA 
NIVEL JUDEȚEAN) 

 

 
FIGURA 60 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE NI LA NIVELUL STAȚIILOR DE MONITORIZARE 

(SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA 
NIVEL JUDEȚEAN) 
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FIGURA 61 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE NO2 LA NIVELUL STAȚIILOR DE 

MONITORIZARE (SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA 
AERULUI LA NIVEL JUDEȚEAN) 

 

 
FIGURA 62 TENDINŢE PRIVIND CONCENTRAȚIILE  DE EMISII DE O3 LA NIVELUL STAȚIILOR DE MONITORIZARE 

(SURSA: DATE PRELUATE DIN RAPOARTELE PRELIMINARE APM TULCEA PRIVIND CALITATEA AERULUI LA 
NIVEL JUDEȚEAN) 
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• Pulberile în suspensie PM10 înregistrează o creștere de 5,5 Gg față de anul de 

referință 2013, ceea ce însemnă că valorile pentru anul de prognoză 2021 cresc cu 

peste 100%. 

• Pulberile în suspensie PM2.5 înregistrează o creștere de 2.3 Gg față de anul de 

referință 2013 în care s-au înregistrat cantități de 2.3 tone, creșterea valorilor fiind de 

100%. 

• Oxizii de azot înregistrează o creștere de 28% ceea ce însemnă o creștere estimată de  

350 tone față de anul de referință 2013 în care s-au înregistrat cantități de 1250 tone; 

• Monoxidul de carbon înregistrează o creștere de peste 100% , de 36000 de tone față 

de anul 2013 în care s-au înregistrat 17.000 de tone. 

• Plumbul înregistrează o creștere de peste 100%, creștere de  1,53 kg, față de anul 

2013 în care s-au înregistrat 130  kg. 

• Dioxidul de azot și metalele grele nu au înregistrat creșteri ale cantităților pentru anul 

2021. 

 

Din graficele de mai sus privind tendințele concentrațiilor indicatorilor analizați, putem 

observa că pentru anul de prognoză 2021 nu se preconizează creșteri ale  concentrațiilor din 

mediul urban, înregistrate în stațiile de monitorizare din municipiul Tulcea. 

 

În Tabelul 5 sunt prezentați doar poluanții care au înregistrat potențiale creșteri la nivel 

județean, în vederea elaborării măsurilor pentru menținerea acestora la starea de referință. 
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Tabel 5 Cantitatea totală de emisii atmosferice calculată pe fiecare tip de sursă pentru scenariul 2 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Indicator Perioada de 

mediere 
An de 

prognoză 
Cantitatea totală de emisii 

(t/an) 

   Judeţul Tulcea 

Particule în 
suspensie – 

PM2,5 (µg/m³) 
1 an 2021 

surse staţionare 17.29145 

surse mobile 424.2774 

surse de suprafaţă 3890.464 

Particule în 
suspensie – 

PM10 (µg/m³) 

1 an 
2021 surse staţionare 37.40689 

surse mobile 868.1586 

24 ore surse de suprafaţă 7647.466 

Monoxid de 
carbon 

(mg/m³) 

Valoarea 
maximă zilnică 

a mediilor 
glisante pe 8 ore 

2021 surse staţionare 1039.22 

surse mobile 9180.63 

surse de suprafaţă 42467.84 

Plumb (µg/m³) 1 an 

2021 surse staţionare 0.036123 

surse mobile 0.327089 

surse de suprafaţă 0.242807 

 

În acest scenariu măsurile propuse trebuie îndreptate spre: 

- Reducerea riscului de depășire a limitei admise la particule în suspensie (PM10 și 

PM2.5), oxizi de azot, monoxid de carbon și metale grele (Pb), atât în cazul 

funcționării la capacitate ridicată a activităților industriale cât și prin intensificarea 

arderilor în mediul rezidențial a combustibililor solizi; 

Măsurile trebuie să ia în calcul și evoluțiile climatice, județul Tulcea prezentând 

vulnerabilitate medie la schimbări climatice globale. 
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Scenariul 3 - Creșterea tuturor emisiilor de poluanți (worstcase scenario) prin 

diversificarea surselor de poluare a aerului și/sau prin creșterea nivelului emisiilor celor 

existente, pentru anul de prognoză 2021 

Creșterea emisiilor de poluanți prin diversificarea surselor de poluare a aerului și/sau 

creșterea nivelului emisiilor celor existente reprezintă un scenariu plauzibil în contextul unei 

dezvoltări economice între 5-10%, bazată pe evaluările anterioare realizate atât la nivel local 

dar şi regional. Judeţul Ialomița are un potenţial mediu de dezvoltare economică, ce poate fi 

amplificat considerabil pe viitor în special prin dezvoltarea activităților industriale, agricole și 

din transporturi. În plus, extinderea suprafețelor construite în așezările umane urbane și rurale 

va contribui sensibil în balanța emisiilor de poluanţi în atmosferă.  

Un exemplu de analiză a tendințelor privind cantitățile de emisii provenite din 

activități industriale poate fi studierea evoluției cifrei de afaceri pentru diferitele activități 

economice importante la nivel de județ (Fig 63), acest indicator putând fi utilizat pentru 

prognoza privind dezvoltarea anumitor activități și implicit evoluția emisiilor specifice 

generate de acestea. 

Figura 63 Evoluția cifrei de afaceri pentru cele mai importante domenii de activitate la nivelul 

județului Tulcea 
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Cifra de afaceri înregistrată pentru agenții economici din județul Tulcea prezintă 

valori aproximativ egale de la un an la altul pentru majoritatea activităților întreprinse. Se 

remarcă, activitățile de construcție a navelor și creșterea porcinelor, care prezintă creșteri ale 

valorilor cifrei de afaceri pentru anul de prognoză 2021. Celelalte activități reprezentate în 

grafic își mențin cifra de afaceri la un nivel stabil, varianțele acesteia fiind nesemnificative de 

la an la an. 

Evaluarea tendințelor privind cele trei tipuri de surse de emisii atmosferice (staționare, 

mobile și de suprafață) la nivel local și regional, realizată pentru perioada 2010-2015, spre 

exemplu analiza dezvoltării economice a anumitor sectoare de activitate importante pentru 

emisiile atmosferice, a tendințelor privind evoluțiile în mediu rezidențial (populație, număr de 

locuințe, tip de energie utilizată, combustibili, etc), tendințe privind intensificarea traficului 

pentru anumite tipuri de autovehicule și pe anumite tipuri de drumuri, tendințe privind 

evoluția suprafețelor cultivate, a cantităților de îngrășăminte și produse fitosanitare, acestea 

informații fiind ulterior integrate, analizate și spațializate, au contribuit la identificarea 

potențialelor evoluții ale diferitelor substanțe degradante și stabilirea măsurilor optime de 

menținerea a calității aerului, măsuri punctuale orientate țintit către tipurile de surse 

responsabile de emisiile atmosferice importante  la nivelul județului. 

În același, timp, dezvoltarea semnificativă a proiectelor de energie regenerabilă la 

nivelul județului pot limita semnificativ nivelul noxelor în atmosferă. 

Pentru acest scenariu, nivelurile așteptate ale concentrațiilor anuale ale noxelor în 

atmosfera urbană din județul Tulcea se prezintă astfel: 

- Particule în suspensie - 30-35 µg/m3, cu valori de 75-80% față de limita maximă 

admisă anuală și o creștere cu 5 % a frecvenței de depășire a valorii maxime admise 

momentane. 

- Benzen, cu valori de 2-3 µg/m3, ceea ce reprezintă 40-60 % față de limita maximă 

admisă anuală, fără risc de depășire a valorilor maxime admise momentane. 

- Dioxid de sulf cu valori de 5-10 µg/m3, ceea ce reprezintă 25-50% față de limita 

maximă admisă anuală, cu risc scazăut de depășire a valorilor maxime admise 

momentane. 

- Monoxid de carbon cu valori de 0,5-1 mg/m3, ceea ce reprezintă 5-10% față de limita 

maximă admisă anuală, fără risc de depășire a valorilor maxime admise momentane. 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

79 
 

- Dioxid de azot cu valori de 20-30 µg/m3, ceea ce reprezintă 50-75% față de limita 

maximă admisă anuală, cu risc redus de depășire a valorilor maxime admise 

momentane. 

- Oxizi de azot cu valori de 22-25 µg/m3, ceea ce reprezintă 70-80% față de limita 

maximă admisă anuală, cu risc ridicat de depășire a valorilor maxime admise 

momentane. 

- Metale grele cu valori foarte reduse, mult sub limitele maxime admise, fără risc de 

depășire a valorilor limită, în cazul în care nu apar surse locale. Doar metalele grele 

legate direct de activitățile industriale pot genera probleme locale. 

În acest scenariu măsurile propuse trebuie îndreptate spre: 

- Reducerea frecvenței de depășire a limitei admise la particule în suspensie (inclusiv a 

PM2.5). 

- Reducerea riscului de depășire a limitei maxime admise la oxizi de azot, dioxid de 

azot și, mai ales în cazul funcționării la capacitate ridicată a activităților industriale, ce 

se constituie în surse de emisie principale (inclusiv din județul Galați) ; 

- Controlul noilor surse de emisie a noxelor, ținând cont de potențialul sinergic cu 

sursele existente. 

Măsurile trebuie să ia în calcul evoluțiile climatice, județul Tulcea prezentând 

vulnerabilitate ridicată la schimbări climatice globale. 

Valorile totale calculate pentru fiecare indicator și tip de sursă la nivelul județului Tulcea, 

cantități de emisii utilizate în scenariul 3, sunt prezentate în tabelul nr. 6. 
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Tabel 6 Valorile totale calculate pentru fiecare indicator și tip de sursă la nivelul județului 
Tulcea pentru scenariul 3. 

Unitatea 
administrativ- 

teritorială 
Indicator 

Perioada 
de 

mediere 

An 
prognoză Cantitatea totală de emisii (t/an) 

   Judeţul 
Tulcea 

Particule în 
suspensie – 

PM2,5 
(µg/m³) 

1 an 2021 

surse staţionare 12.968589 

surse mobile 318.208072 

surse de suprafaţă 2917.848208 

Particule în 
suspensie – 

PM10 
(µg/m³) 

1 an 
2021 

surse staţionare 17.534478 

surse mobile 406.949361 

24 ore surse de suprafaţă 3584.749882 

Dioxid de 
azot 

(µg/m³) 

1 an 
2021 

surse staţionare 2246.389519 

surse mobile 4549.203607 

1 oră surse de suprafaţă 899.498854 

Dioxid de 
sulf (µg/m³) 

1 oră 

2021 
surse staţionare 1373.281515 

24 ore 
surse mobile 83.636396 

surse de suprafaţă 130.172346 

Monoxid de 
carbon 

(mg/m³) 

Valoarea 
maximă 
zilnică a 
mediilor 

glisante pe 
8 ore 

2021 

surse staţionare 519.610014 

surse mobile 4590.314830 

surse de suprafaţă 21233.921044 

Benzen 
(µg/m³) 

1 an 2021 
surse staţionare   

surse mobile 30.376212 

surse de suprafaţă 358.020713 

Plumb 
(µg/m³) 

1 an 2021 
surse staţionare 0.014278 

surse mobile 0.129284 

surse de suprafaţă 0.095971 

Arsen 
(ng/m³) 

1 an 2021 
surse staţionare 0.001815 

surse mobile 0.000000 

surse de suprafaţă 0.001451 

Cadmiu 
(ng/m³) 

1 an 2021 
surse staţionare 0.003231 

surse mobile 0.001070 

surse de suprafaţă 0.003085 

Nichel 
(ng/m³) 

1 an 2021 
surse staţionare 0.017902 

surse mobile 0.582997 

surse de suprafaţă 0.041062 
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5.2. Concluzii privind scenariile 
 

În județul Tulcea, la stațiile de monitorizare a calității aerului din mediul urban se 

înregistrează depășiri sporadice ale concentrațiilor particulelor în suspensii momentane, lucru 

datorat în special emisiilor industriale, dar și fondului natural respectiv: 

• prezenței la suprafață a unui substrat friabil, vulnerabil la eroziune eoliană, în 

condițiile acoperirii deficitare cu vegetație. 

• suprafața agricolă ridicată, ce expune solul la eroziune eoliană 

• umiditatea foarte redusă în sezonul cald, fapt ce contribuie la uscarea excesivă a 

solului și implicit la accentuarea riscului de eroziune eoliană 

• intensitatea ridicată a vântului (implicit frecvența redusă a calmului atmosferic), care 

se constituie în principalul agent ce contribuie la antrenarea particulelor în suspensie 

în zona joasă; 

• expunerea ridicată la circulație din zona tropical uscată (sahariană), ce aduce din ce 

mai frecvent cantități importante de particule în suspensie în atmosferă. 

Pe lângă aceste cauze naturale, apar o serie de activități antropice care contribuie la 

reantrenarea sau aducerea unor cantități suplimentare de particule în suspensie în atmosferă. 

Relevante sunt: 

- activitățile de industria metalurgică, constructoare de mașini  

- transportul rutier; 

- șantierele din construcții; 

- arderea combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor 

- activitățile agricole, în special legate de cultura plantelor (recoltarea diferitelor culturi 

agricole, arat, etc.) 

Nivelul particulelor în suspensie în atmosfera poate fi redus prin următoarele categorii de 

măsuri: 

- creșterea suprafeței perdelelor forestiere (ori arbustive) la nivelul culturilor agricole; 

- creșterea nivelului de îngrijire al spațiilor verzi existente la nivelul așezărilor umane 

(în special prin dezvoltarea stratului ierbaceu și arbustiv); 

- îmbunătățirea salubrității publice, în așezările umane; 

- ameliorarea calității parcului auto; 

- creșterea exigențelor în managementul particulelor în suspensie pe șantierele de 

construcție; 
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- controlul particulelor în suspensie de la sursele de emisie staționare. 

În cazul oxizilor de azot, valorile sunt apropiate de limita anuală admisă la ambele 

stații de monitorizare a calității aerului. Valorile mai ridicate sunt legate de activitatea 

industrială și din transporturi. Controlul cantității acestor noxe în atmosferă se poate realiza la 

sursă prin adaptarea instalațiilor industriale și modernizarea parcului auto. 

În cazul dioxidului de sulf și dioxidul de azot, valorile mai ridicate sunt legate de 

funcționarea activităților industriale. Prin urmare, intervenția pentru controlul concentrațiilor 

acestor noxe trebuie să vizeze dotarea instalațiilor industriale cu sisteme adecvate de reducere 

a nivelului dioxidului de sulf și a dioxidului de azot. 

Concentrațiile de monoxid de carbon se situează la valori foarte reduse, mai ales din 

cauza mobilității ridicate a maselor de aer și a aportului redus din transporturi.  

Concentrațiile de benzen sunt reduse la stațiile de monitorizare a calității aerului, însă 

trebuie gestionate atent, prezentând un potențial de creștere important în lungul arterelor de 

comunicație rutieră în contextul intensificării traficului. De asemenea, în stațiile de carburanți 

și a altor surse de compuși organici volatili situate în interiorul așezărilor umane, 

managementul activităților trebuie să se realizeze conform prevederilor autorizațiilor de 

mediu. 

Concentrațiile de plumb se situează la valori foarte reduse, mai ales din cauza 

mobilității ridicate a maselor de aer și a aportului redus din transporturi.  

 

În concluzie, în cadrul scenariilor realizate pentru județul Tulcea privind evoluția 

calității aerului, s-au estimat depăşiri ale valorilor limită momentane la particule în suspensie, 

vulnerabilitate medie spre ridicată pentru oxizi de azot, dioxid de azot și dioxid de sulf,  

vulnerabilitate redusă spre medie pentru benzen și metale grele. 

Pentru managementul calității aerului se vor propune măsuri cumulate pentru 

reducerea emisiilor din domeniul industrial și al transportului rutier, dar și de îmbunătățire a 

managementului zonelor agricole.  
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6. Măsuri de menținere a calității aerului 
 

În județul Tulcea se impune luarea unor măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, 

atât de către autoritățile administrației locale, cât și de operatorii economici poluatori din 

arealul studiat. Aceste măsuri vizează următoarele domenii: infrastructura de transport, 

rețeaua de distribuție a gazelor naturale, suprafețe verzi (inclusiv perdele forestiere) și agenții 

economici, măsuri pentru reducerea emisiilor de particule în suspensie, oxizi de azot, dioxid 

de sulf și metale grele.   

A. măsuri preventive generale pentru protecția populației  

• măsuri urbanistice 

1. zonarea funcțională urbanistică trebuie să țină cont de incompatibilitățile funcționale 

dintre zona de locuit și cea industrială, de direcția dominantă a vânturilor și de 

condițiile locale; amplasarea activităților cu impact asupra mediului trebuie realizată 

în zonele delimitate în acest sens prin Planurile Urbanistice Generale. 

2. între zonele poluatoare și zonele sensibile (spații de locuit, spitale, unități de 

învățământ, etc.) este necesară delimitarea de zone de protecție sanitară, conform 

prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014, a căror dimensiune trebuie 

să fie proporțională cu dimensiunea impactului estimat aferent activităților 

agresoare.; 

3. creșterea gradului de întreținere al spațiilor verzi pentru amplificarea beneficiilor 

aferente acestora; 

4. dezvoltarea de plantații de limită între obiectivele poluatoare și funcțiile potențial a fi 

afectate. 

• măsuri medicale 

1. Monitorizarea optimă a poluanților atmosferici; 

2. Supravegherea stării de sănătate publică în corelație cu indicatorii de calitate a aerului 

ambiant. 

3. Monitorizarea calității aerului în mediile de lucru și evitarea expunerii angajaților la 

concentrații ridicate ale unor noxe ce pot afecta starea de sănătate a acestora. 

4. Stabilirea de planuri de măsuri în caz de poluări accidentale. 

5. Amplasarea și înreținerea conformă a instalațiilor de ardere destinate utilizării casnice 

6. Ventilarea corespunzătoare a mediilor interioare, atât rezidențiale, cât și comerciale, 

industriale etc. 

7. Promovarea de măsuri de educație sanitară 
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B. măsuri preventive specifice pentru protecția grupurilor populaționale cu susceptibilitate 

crescută la expunerea la poluanții din aer 

• grupuri sensibile ale populației: persoane bolnave (boli pulmonare cronice 

obstructive (BPOC), pneumonia, boli respiratorii cronice, boli cardiace cronice 

(cardiopatii ischemice cronice, boli coronariene, HTA), diabet zaharat tip II, astm 

bronșic, deficite genetice (deficit de alfa1-antitripsina), deficite imunologice (SIDA, 

etc), persoane sărace, persoane cu educație scăzută, persoane expuse la fumat 

activ/pasiv, persoane expuse profesional (la azbest, vapori toxici/iritanți,etc.), 

persoane cu nutriție deficitară (în antioxidanți), gravide, bătrâni , copii, persoane care 

fac eforturi în zone poluate (sport, munca, etc.), prin creșterea ratei /frecventei 

respiratorii, populația sănătoasă care locuiește în zone poluate (drumuri/străzi cu trafic 

intens/zone industriale, etc.); 

 

Pe lângă măsurile preventive pentru protecția populației generale, populația la risc trebuie 

să ia în plus o serie de măsuri preventive suplimentare, cum ar fi:  

1. persoanele în vârstă cu boli respiratorii sau cardiace, având  un risc mai mare de 

afectare a sănătății în cazul expunerii la poluanții din aer, trebuie să petreacă mai mult 

timp în casă ; 

2. bătrânii, copii și persoanele cu boli grave pulmonare și cardiace vor evita drumurile 

cu trafic intens (vor alege trasee de deplasare amplasate cât mai departe de aceste 

drumuri) unde poluarea este mare și foarte mare. 

3. pentru anumite grupuri de  persoane care au constatat că sunt afectate de creșterea 

nivelurilor de poluanți din aer, se vor emite avertizări preventive, făcute în avans 

atunci când se prognozează creșteri ale nivelurilor de poluanți în aer și condiții 

meteorologice favorabile dispersiei poluanților, avertizări care s-ar putea sa fie utile 

(pentru unii astmatici – pentru a-și administra tratamentul mai bine în vederea 

ajustării dozelor de medicamente preventive sau amelioratoare, etc); pot fi folosite 

hărțile de poluare din zonă pentru a vedea exact unde se așteaptă ca nivelurile de 

poluare să fie mai mari pentru a ajuta persoanele la risc să evite expunerea (de 

exemplu să nu se plimbe sau să meargă cu bicicleta în zonele poluate/de-a lungul 

străzilor poluate). 
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La nivelul județului Tulcea, se propun o serie de măsuri şi acţiuni/proiecte cu rolul de a 

îmbunătăți calitatea aerului şi implicit calitatea vieţii, aceste măsuri regăsindu-se în ANEXA 

1. 

Bibliografie 
 

• Ciulache, S. and N. Ionac (2007). Esenţial în meteorologie şi climatologie, Editura 

Universitară. 

• Rădulescu Cristina, 2008, Emisii poluante Metode pentru reducerea acestora, Editura 

Bibliotheca. ISBN 978-973-712-405-0 

• Ghidul EMEP/EEA privind inventarierea emisiilor de poluanți atmosferici, 2013 

• Hotărârea Nr. 67 privind aprobarea ,,Programului de gestionare a calității aerului în 

județul Tulcea pentru indicatorul PM 10 

• Planul de dezvoltare regională sud-est 2014-2020 

• Plan de dezvoltare a municipiului Tulcea 2014-2020 

• Planul local de acțiune pentru mediu Județul Tulcea Revizuit 2011 

• Planul de management al Parcului Național Munții Măcinului 

• Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării 

• Raport anual privind starea factorilor de mediu în judeţul Tulcea- 2014 

• Studiu privind Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități 

de dezvoltare 

• Strategia județeană pentru județul Tulcea, Capitolul V. Direcțiile de dezvoltare pentru 

județul Tulcea 

• Inventarul Național al Instalațiilor IPPC, 2014 

Surse web: 

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Tulcea (http://apmtl.anpm.ro/) 

• Harta interactivă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului – Atlas Explorer 

(http://atlas.anpm.ro/atlas) 

• Baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

(http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro) 

http://apmtl.anpm.ro/
http://atlas.anpm.ro/atlas
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro


PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

86 
 

• Baza de date http://rp5.ru 
 

 

ANEXE 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

1 
 

ANEXA 1 Măsuri de menținere a calității aerului în județul Tulcea 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

DOMENIUL AGRICULTURĂ – surse de suprafață 
M1 Îmbunatatirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole, reabilitarea sistemelor de irigaţii 

Reducere estimată a emisiilor de PM10: >35% per km modernizat 
A 
1.1 

Modernizare drumuri de 
exploatație agricolă în comuna 

Dăeni, jud. Tulcea 
L=7,5 km 

Scăderea 
cantităţilor de 

particule 
atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
agricole 
specifice 

 

7,5 Km. de drumuri 
Agricole reabilitate 

 
 

Consiliul local 
Dăeni 

2016-2021 
 
 
 
 
 
 

5304,290 mii 
lei 

Fonduri 
europene, Buget 

local 

Medie 

A 
1.2 

Reabilitare/ modernizare drumuri 
de exploatație 

Scăderea 
cantităţilor de 

particule 
atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
agricole 
specifice 

 
 

aprox.10 km de drumuri 
agricole reabilitate 

 
 

Consiliul local 
Mahmudia 

2016 - 
2021 

 Fonduri 
europene, Buget 
local, judeţean, 
fonduri private 

Medie 
 

 
 
 

A 
1.3 

Reabilitare sistem irigații  si 
dotare stații de pompare a apei 

pentru sistemul de irigații 

Imbunatatirea 
servicilor si 
activităţilor 

agricole 

 Agenti 
economici 

Consiliul local 
Mahmudia 

2016 - 
2021 

 

 Fonduri 
europene, Buget 
local, judeţean, 
fonduri private 

Medie 
 

A1.4 Reabilitarea pasunilor comunale Fonduri 
europene, Buget 
local, judeţean, 
fonduri private 

A 
1.5 

Imbunatatirea infrastructurii 
agricole prin modernizarea 

drumurilor de expoatatie agricola 

Scăderea 
cantităţilor de 

particule 

8,9 Km. de drumuri agricole 
de reabilitat 

 

Comuna Mihail 
Kogalniceanu 

2016-2017 3.532 mii lei Fonduri europene Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

in comuna Mihail Kogalniceanu, 
judetul Tulcea; 

L= 8.91 km 

atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
agricole 
specifice 

 

 

A 
1.6 

Reproiectare si construire sistem 
irigatii 

In anii secetosi, 
precipitatiile 
coboară sub 
media anuala 
astfel incat, 

pentru culturile 
agricole, devine 

imperios 
necesară 

completarea 
deficitului de 
umiditate prin 

irigaţii 

Reproiectare si construire 
sistem irigatii 

Primaria si 
Consiliul local 

Valea Nucarilor, 
Asociatii 
agricole 

2016 - 
2021 

 
In functie de 
valoarea 
investitiei 

Fonduri 
europene, Buget 

local 

Mare 

A 
1.7 

Amenajare drumuri agricole Reducerea 
poluării 

atmosferice 
rezultate din 
activitățile 
agricole 

Km drumuri agricole Consiliul local 
Ceamurlia de 

Jos 

2016-2020 - Fonduri 
europene, guvern 

 

A 
1.8 

Amenajare drumuri de acces la 
exploataţii agricole în comuna 

Topolog, 
L= 5.5 km 

Scăderea 
cantităţilor de 
particule 
atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
agricole 
specifice 
 

 

Km. de drumuri agricole 
reabilitate 

 

Consiliul local 
Topolog 

 5753 mii lei Fonduri 
europene, Buget 
local, judeţean, 
fonduri private 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
1.9 

Îmbunătățirea infrastructurii 
rețelei de drumuri de exploatație 
agricolă în Comuna Luncavița, 

județul Tulcea 
L= 2,540 km 

Scăderea 
cantităţilor de 

particule 
atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
agricole 
specifice 

 

2,540 Km de drumuri 
agricole reabilitate 

 

Comuna 
Luncaviţa 

2016-2021 2578,257 mii 
lei 

Fonduri europene 
Buget local, 

judeţean, fonduri 
private 

Medie 

M2 Interzicerea incendierii 
miriştilor şi a deşeurilor 

vegetale pe terenurile 
agricole 

Reducerea 
poluării 

atmosferice 
cu poluanţi 

specifici 
rezultaţi din 

arderea 
deşeurilor 
vegetale 

Reducere 
estimată a 

emisiilor de 
PM10, CO 

per ha: 
>85% 

Număr de sancţiuni, 
eliminarea/ 
diminuarea 
fenomenului 

incendierii miriştilor 

GNM, IJSU, 
APM, 

Consilii 
locale 

Perman
ent 

- Buget local, 
Guvern 

Mare 

M3 Reactualizarea zonării 
producţie agricole şi 

modificarea practicilor 
agricole în vederea 

reducerii emisiilor de 
pulberi rezultate din 

activităţile de cultivare a 

Reducerea 
emisiilor 

rezultate din 
practicile de 

cultivare 
intensive 
Reducere 

Suprafeţe de terenuri 
agricole care 

implementează bune 
practici agricole şi de 
mediu, nr. de studii 

pedologice şi 
agrochimice 

APIA, 
OSPA, 

Autorităţile 
publice 

locale/judeţe
ne 

Perman
ent 

- Buget 
local/judeţean 

Medie 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

4 
 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

terenurilor estimată de 
> 20% per 

ha 
DOMENIUL INDUSTRIE – surse staționare 

M4 Obligativitatea pentru 
agenţii economici care 

deţin autorizaţie de mediu 
şi care au cantităţi de 

emisii atmosferice 
importante de a realiza 

audituri energetice pentru 
a evalua eficienţa folosirii 

resurselor (energie, 
materii prime).  

Monitorizarea periodică a 
emisiilor atmosferice 
conform unui plan de 

monitorizare dimensionat 
în funcţie de impact 

Variază în 
funcţie de 
instalaţie, 
dar sunt 
posibile 

îmbunătăţiri 
>10% în 
ceea ce 
priveşte 

reducerea 
cantităţilor 
de poluanţi 
în emisiile 

atmosferice 

Număr de instalaţii 
auditate, facilităţi 

fiscale pentru 
operatorii care işi 

realizează auditarea 
energetică a activităţii 

Operator 
economic, 

Administraţi
a publică 

locală 

2016-
2020 

Costurile 
sunt în 

funcţie de 
complexit

atea 
instalaţiei 
auditate. 

Fonduri 
private 

Medie 

M5 Închiderea instalaţiilor 
sau a liniilor de producţie 
care nu se conformează 

cu valorile limită conform 
legislaţiei în vigoare 

privind protecţia 
atmosferei 

Reducerea 
semnificativ

ă a 
concentraţie
i poluanţilor 
în atmosferă 
proveniţi în 
special din 

Număr de instalaţii 
neconforme închise 

Autorităţi cu 
atribuţii de 
reglementar
e şi control, 
operatori 
economici 

2016 -
2020  - Fonduri 

private Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

producţie 
M6 Trecerea etapizată a 

tuturor instalaţiilor cu 
potenţial de poluare 
atmosferică, către 

înlocuirea combustibililor 
fosili şi aplicarea 

tehnologiilor ce utilizează 
combustibili alternativi şi 

surse de energie 
regenerabilă  

Reducerea 
semnificativ

ă a 
concentraţie
i poluanţilor 
în atmosferă 
proveniţi în 
special din 

arderile 
industriale 

>75% 
reducere la 

coș a 
cantităților 

de SO2, 
NOx, CO, 

PM10/PM2.
5 

Număr de instalaţii 
care îşi modifică 

tehnologiile  şi trec la 
utilizarea energiilor 

regenerabile, facilităţi 
fiscale pentru 

operatorii care 
realizează 

înlocuirea/adaptarea 
instalaţiilor pentru 

utilizarea 
combustibililor 

alternativi 

Administraţi
i publice 
locale, 

Operatori 
economici 

2016 -
2020  

Depind de 
instalaţia/ 
 

 

Investiţie 
privată,fondu

ri publice 
naţionale şi 
europene, 

AFM 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

M7 Introducerea sistemelor 
de exhaustare şi al 

filtrelor cu saci pentru 
instalaţiile care deţin 

autorizaţii de mediu şi 
care au emisii atmosferice 

de particule în cantităţi 
semnificative.  

Impunerea unui sistem de  
monitorizare periodică a 
emisiilor de particule la 

aceste instalaţii 

Reducerea 
poluării 

atmosferice 
cu cel puţin 

90% în 
cazul 

pulberilor, 
în funcţie de 
tehnologia 

folosită 

Număr de instalaţii 
dotate cu sisteme de 
exhaustare şi filtrare 

Agenţi 
economici, 

APM, GNM 

2016 -
2020 

În funcţie 
de 

sistemul 
adoptat 

Privat, 
Fondul de 

Mediu, 
Fonduri 
europene 

Mare 

M8 Controlul strict al 
respectării prevederilor 

autorizaţiilor de 
construire, 

avizelor/acordurilor/autor
izaţiilor de mediu, a altor 

avize de specialitate la 
finalizarea obiectivelor de 

investiţie aprobate şi în 
special pentru investiţiile 

cu potenţial mare de 
poluare atmosferică 
pentru poluanţii de 

interes 

Reducerea 
poluării 

atmosferice 
pentru toţi 
poluanţii de 

interes 
privind 

protecţia 
atmosferei 

Număr de controale, 
număr de sancţiuni 

Autorităţile 
competente 

conform 
legislaţiei în 

vigoare 
privind 

controlul 

Perman
ent 

- Guvern Mare 

M9 Adaptarea/modernizarea Reducerea Număr de instalaţii Operatori 2016- În funcţie Fonduri Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

permanentă a 
arzătoarelor de la 

cazanele centralelor 
termice industriale 
conform ultimelor 

tehnologii caracteristice 
arzătoarelor cu emisie 
redusă de NOx, CO, 

pulberi şi recuperarea 
energiei termice 

poluării 
atmosferice, 
în special cu 
NOx, CO, 

pulberi 

modernizate economici 2020 de 
sistemul 
adoptat 

private, 
Fonduri 
europene 

DOMENIUL REZIDENŢIAL (LOCUINŢE, CLĂDIRI PUBLICE, SPAŢII VERZI, ȘANTIERE) – surse de suprafață 
M1
0 

Modificarea modului de 
încălzire a locuinţelor şi 
clădirilor publice prin 
înlocuirea etapizată a 

combustibililor fosili cu 
cei alternativi, 

generalizarea utilizării 
gazului metan şi a 

energiei solare. 

Înlocuirea 
lemnului 
pentru 

încălzirea 
locuinţelor 

şi a apei 
menajere va 

reduce 
emisiile 

atmosferice:  
PM10 >10% 
NOx> 0,5 % 

50 % din locuinţe şi 
90% din clădirile 
publice ce trec la 
utilizarea pentru 

încălzire a gazului 
metan sau energiei  

solare 

Administraţi
a publică 

locală, 
populaţia 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

sistemul 
adoptat 

Bugetul local, 
fonduri 

europene şi 
investiţii 

individuale 
ale populaţiei  

Mare 

A.10
.1 

Acțiuni propuse de consiliul local 
Dăeni privind M10 

Înlocuirea 
lemnului pentru 

încălzirea 
locuinţelor şi a 

apei menajere va 
reduce emisiile 

atmosferice: 
PM10>10% 

20 % din locuinţe şi 50% 
din clădirile publice ce trec 
la utilizarea pentru încălzire 

a energiei regenerabile 
panouri foto voltaice 

 
 
 

Administraţia 
publică locală, 

populaţia 
 
 
 
 
 

2016-2021 2250 Administrația 
Fondului de 

Mediu 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

NOx> 0,5 %  
A.10

.2 
Actiuni propuse de consiliul local 

Vacareni privind masura M10: 
introducere gaz metan in comuna 

 
0 km 

Necesar resurse 

Consiliul Local 
Vacareni 

2014-2020 - Fonduri 
europene, buget 

local 

 

A 
10.3 

Îmbunătățirea rețelei de drumuri 
de interes local din comuna 
Luncavița, Județul Tulcea 

 
Scăderea 

cantităţilor de 
particule 

atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
specifice 

 

3,761 km Comuna 
Luncaviţa 

 

2016-2021 
 

- Fonduri 
guvernamentale 

Mare 

A 
10.4 

Modernizarea rețelei de drumuri 
de interes local în Comuna 
Luncavița, județul Tulcea 

Scăderea 
cantităţilor de 

particule 
atmosferice 
rezultate din 
activităţile 
specifice 

 

5,863 km 5502,715 Fonduri 
guvernamentale, 
fonduri europene 

Mare 
 

A 
10.5 

Construire bază sportivă 
multifuncțională Rachelu, 

Comuna Luncaviţa, judeţul 
Tulcea 

  - Medie 

A 
10.6 

Înființare - construire AFTER 
SCHOOL și spațiul de joacă în 
comuna Luncavița, jud. Tulcea 

  - Medie 
 

A 
10.7 

Construire Sală de  Sport Școlară 
pentru elevii Școlii de Arte și 

Meserii ”Simion  Leonescu” din  
Luncavița, Județul Tulcea 

  - Medie 

A 
10.8 

Construire  centru de informare, 
expoziţional, experimental şi 
pregătire arheologică în zona 

  - Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

CETĂŢUIA -  LUNCAVIŢA 
A 

10.9 
Înființare centru de conservare și 

promovare a tradițiilor 
COMUNEI LUNCAVIȚA 

   Medie 

A 
10.1

0 

Construire observator astronomic 
LUNCAVIŢA 

   Medie 

A 
10.1

1 

Trecerea de pe combustibil lichid 
pe gaze naturale a C.T. din 

institutiile de invatamant din 
municipiul Tulcea 

  Consiliul local 
Tulcea 

2016 520 mii lei Bugetul local Mare 

M1
1 

Integrarea cerinţelor din 
planurile de calitatea 

aerului în cadrul 
documentaţiilor de 

urbanism şi a strategiilor 
de dezvoltare urbană 

Dezvoltare 
urbană 

durabilă, 
inteligentă 
bazată pe 
eficienţa 

energetică, 
pierderi 

reduse de 
energie 
termică, 

emisii 
atmosferice 

reduse 

Numărul 
documentaţiilor de 

urbanism şi al 
strategiilor care 

integrează cerinţele 
privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul 
local, 

consiliul 
județean 

2016-
2020 - Buget local Mare 

A 
11.1 Actualizare Plan Urbanistic 

General și regulament local de 
urbanism al Comunei Mahmudia 

și intabulare terenuri 

Dezvoltare 
urbană durabilă, 

inteligentă 
bazată pe 
eficienţa 

energetică, 
pierderi reduse 

Numărul documentaţiilor de 
urbanism şi al strategiilor 
care integrează cerinţele 

privind reducerea poluării 
atmosferice 

2016-2021 - Buget local, 
buget de stat Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

de energie 
termică, emisii 

atmosferice 
reduse 

A 
11.2 

Actualizare Plan Urbanistic 
General și Regulament Local de 

Urbanism 

Dezvoltare 
urbană durabilă, 

inteligentă 
bazată pe 
eficienţa 

energetică, 
pierderi reduse 

de energie 
termică, emisii 

atmosferice 
reduse 

Avizare și aprobare PUG și 
RLU Comuna Jijila 2013- 

2016 223 200 Buget local Mare 

M1
2 

Reabilitarea termică a 
clădirilor publice şi a 

locuinţelor 

Reducerea 
la nivelul 

județului a 
cantităților 

de emisii 
atmosferice 

prin 
scăderea 

consumurilo
r de 

combustibili 
utilizaţi 

Reduceri 
relative 

estimate: 
PM10 > 

10% 

Cel putin 20% din 
blocurile de locuit 

reabilitate termic la 
nivelul judeţului până 

în 2021 
Cel putin 20% din 

clădirile publice 
reabilitate termic la 

nivelul judeţului până 
în 2021 

Consiliul 
local 

2016-
2021 

Depinde 
foarte 

mult de 
suprafaţa 
reabilitată 

şi 
materialel
e folosite 

Buget local, 
Bugetul de 

stat, Fonduri 
europene 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

NOx > 0,5 
% 

C6H6 > 5 % 
A 

12.1 
Reabilitarea termică a școlilor 

din comuna Dăeni 
Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

Reabilitarea a 2 școli 
gimnaziale 

 
 

Consiliul locală 
Dăeni 

 
 
 

2016-2018 
 
 
 

968 mii lei 
 
 

Buget local 
 
 
 
 

Medie 
 
 

A 
12.2 

Reabilitarea termică a şcolilor 
din comuna Beștepe într-un 

proiect de reabilitare 
modernizare școala 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

2 cladiri Consiliul local 
Beștepe 

2016-2018 Depinde 
foarte mult 
de suprafaţa 
reabilitată şi 
materialele 

folosite 

 
Buget local, 

Fonduri 
europene,  prin 

ITI_DD 

Medie 

A 
12.3 

Reabilitarea termică a şcolilor 
din comuna Vacareni 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

Nr. de clădiri publice 
reabilitate :1 

Consiliul local 
Vacareni 

 

2014-2020 
 

 Buget local, 
Bugetul de stat, 

Fonduri 
europene, fonduri 

private 

Medie 

A 
12.4 

Anveloparea termică a 
instituțiilor publice și a 

ansamblurilor de locuințe in 
localitatea Vacareni 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 

Scăderea costurilor de 
întreţinere atât în cazul 

instituţiilor publice cât şi în 
cazul populaţiei; Creşterea 
gradului de confort termic; 

Consiliul local 
Vacareni 

2016-2020 Depinde 
foarte mult 
de suprafaţa 
reabilitată şi 
materialele 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Medie 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

12 
 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

energie termică 
şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 
 

Creşterea calităţii mediului folosite 
 
 

 
 
 

A 
12.5 

Reabilitare termică și igienizare 
blocuri de locuințe 

8 blocuri reabilitate Administraţia 
publică locală, 

populaţia 

2016-2021 Bugetul local, 
fonduri europene 

şi investiţii 
individuale ale 

populaţiei 

 
 

Mare 
 

A 
12.6 

Reabilitarea școlilor şi 
grădinițelor din Mahmudia și 
dotare școala I-IV cu centrală 

termică 

Nr.de 2 clădiri publice 
reabilitate 

 
Consiliul local 

Mahmudia 

 
2016-2018 

Buget local, 
Bugetul de stat, 

Fonduri 
europene, fonduri 

private 

Medie 

A 
12.7 

Reabilitarea termică a şcolilor 
din comuna Valea Nucarilor 

5 clădiri ale scolilor de 
reabilitat termic 

Primaria si 
Consiliul local 

Valea Nucarilor 

2016-2021 Buget local, 
Bugetul de stat, 

Fonduri europene 

Mare 

A 
12.8 

Reabilitarea termica a instituțiilor 
publice din comuna Valea 

Nucarilor 

Scăderea costurilor de 
întreţinerea în cazul 
instituţiilor publice 

Creşterea gradului de 
confort termic; Creşterea 

calităţii mediului 
A 

12.9 
Reabilitarea, modernizarea sau 

construirea si dotarea 
infrastructurii de educatie din 

teritoriul ADI-iti Delta Dunarii 
-Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea –Liceul teoretic Gh> 

Munteanu Murgoci, oras Macin 
-Reabilitarea, modernizarea si 

dotarea – Liceul Tehnologic,oras 
Macin 

-Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea si extindere Gradinita 

nr.4 oras Macin 
-Reabilitarea, modernizarea si 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

Nr.de clădiri publice 
reabilitate  este de 5. 

Consiliul locală 
Macin 

2016-2018  
 

17566 mii lei 

Buget local, 
Bugetul de stat, 

Fonduri 
europene, fonduri 

private 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

dotarea – Scoala Gimnaziala 
Gheorghe Banea oras Macin 

-Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea – Gimnaziala nr. 1 

Oras Macin 
 

A 
12.1

0 

Reabilitare, modernizare și 
dotare așezământ cultural în 
comuna Luncavița, județul 

Tulcea 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

 Comuna 
Luncaviţa 

2016-2021 Depinde 
foarte mult 
de suprafaţa 
reabilitată şi 
materialele 

folosite 

Buget local, 
Bugetul de stat 

Medie 

A 
12.1

1 

Reabilitarea, extinderea şi 
dotarea atelierului  LICEULUI 

TEHNOLOGIC SIMION 
LEONESCU LUNCAVIŢA şi a 
altor corpuri de clădiri şcolare 

Nr. de clădiri publice 
reabilitate 

1029,146 Buget local, 
Bugetul de stat, 

Fonduri 
europene, fonduri 

private 

Medie 

A 
12.1

2 

Reabilitare si extindere cladiri ale 
institutiilor de invatamant 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

 Consiliul local 
Tulcea 

2016 
 
 

2016- 
2020 

5.067 mii lei 
 

89.477,33 
mii lei 

Buget local 
 
 

Fonduri ITI 
(europene) 

 

A 
12.1

3 

Reabilitarea termică a blocurilor 
de locuințe 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

Cel puțin 2 blocuri 
reabilitate 

Consiliul local 
Frecatei 

2018 Depinde 
foarte mult de 

suprafaţa 
reabilitată şi 
materialele 

folosite 

Buget local, 
Bugetul de stat, 

Fonduri europene 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
12.1

4 

Reabilitarea termică a şcolilor 
din comuna Frecatei 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice prin 
scăderea 

consumurilor de 
energie termică 

şi indirect de 
combustibili 

utilizaţi 

Nr.4 de clădiri publice 
reabilitate 

Consiliul locală 
Frecatei 

2016-2018    

M1
3 

Audituri energetice în 
special în instituţiile 

publice, pentru stabilirea 
optimă a măsurilor de 

reducere a consumurilor 
energetice şi a emisiilor 

atmosferice 

Eficientizare
a acţiunilor 

privind 
reducerea 

consumurilo
r energetice 

Număr de instituţii 
publice auditate                  
Cel puţin 100 de 

instituţii publice la 
nivelul judeţului 

auditate energetic 

Administraţi
i publice 

locale 

2016-
2020 

- Buget local, 
fonduri 

europene, 
Administraţia 

Fondului 
pentru Mediu 

Medie 

A 
13.1 

Audituri energetice în special în 
instituţiile publice, pentru 

stabilirea optimă a măsurilor de 
reducere a consumurilor 

energetice şi implicit a emisiilor 
atmosferice 

 

Reducerea 
consumurilor 
energetice cu 

peste 10% 

8 institutii publice de auditat 
energetic la nivelul comunei 

Valea Nucarilor 

Primaria si 
Consiliul local 

Valea Nucarilor 

2016-2021 - Buget local, 
buget de stat, 

fonduri europene 

Medie 

M1
4 Producerea/utilizarea 

energiei electrice din 
surse regenerabile, 

etapizat şi iniţial pentru 
consumul instituțiilor 
publice și clădirilor de 

locuinţe 

Scăderea 
cantităților 

de 
combustibili 
fosili utilizate 

pentru 
generarea 
energiei 
electrice 

Cel puțin 20% din 
iluminatul public 
devine ecologic la 

nivelul județului până 
în 2021 

Administraţi
i publice 

locale 

2016-
2021 - 

Buget local, 
fonduri 

europene, 
Administraţia 

Fondului 
pentru Mediu 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

 
 

A 
14.1 

Infiintarea unui parc eolian cu 
putere de 40,5 MW pentru 

eficientizarea consumului de 
energie electrică în comuna 

Vacareni 

Scăderea 
consumului 
energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 
combustibilil
or fosili 
 

Cantitatea de energie 
produsă de centralele 

eoliene :40,5 MW 

Agenti 
economici 2016 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Fonduri private Medie 

A 
14.2 

Crearea unui parc fotovoltaic în 
extravilanul Dăeni 

Scăderea 
consumului 

energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 

combustibililor 
fosili 

Cantitatea de energie 
produsă de parcul 

fotovoltaic 

Consiliul local 
Dăeni 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local și 
Fonduri europene 

 
Mare 

A 
14.3 

Iluminat public ecologic, cu 
panouri solare 

Reducerea 
poluării aerului 
prin iluminat 

public și nevoia 
reducerii 

cheltuielilor 
bugetare 

 

100% din iluminatul public 
va deveni ecologic 

 

Consiliul local 
Dăeni, Consiliul 

local Grindu 
2018 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local Mare 

A 
14.4 

Sisteme solare de încălzire a apei 
în instituțiile publice 

Scăderea 
consumului 

energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 

combustibililor 
fosili 

 

Creșterea calității mediului 
înconjurător 

Primăria 
comunei 
Vacareni, 
Primăria 

comunei Grindu 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
14.5 

Modernizarea și finalizarea 
sistemului de iluminat public în 

Mahmudia 

Scăderea 
cantităților de 
combustibili 

fosili utilizate 
pentru generarea 
energiei electrice 

 

Cel puțin 20% din 
iluminatul public devine 

ecologic la nivelul județului 
până în 2021 

Administraţii 
publice locale 2016-2021 - 

Buget local, 
fonduri europene, 

Administraţia 
Fondului pentru 

Mediu 

Medie 

A 
14.6 

Iluminat public ecologic, cu 
panouri solare la nivelul comunei 

Valea Nucarilor 

Reducerea 
poluării aerului 
prin iluminat 

public și nevoia 
reducerii 

cheltuielilor 
bugetare 

 

100% din iluminatul public 
va deveni ecologic 

 

Primaria si 
Consiliul local 
Valea nucarilor 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
structurale 

 

Medie 

A 
14.7 

Crearea unui parc fotovoltaic în 
extravilanul Macin 

Scăderea 
consumului 

energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 

combustibililor 
fosili 

Cantitatea de energie 
produsă de parcul 

fotovoltaic 

Consiliul local 
Macin 

2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local; 
Fonduri europene 

 

Mare A 
14.8 

Reabilitare iluminat public in 
orasul Macin 

Reducerea 
poluării aerului 
prin iluminat 

public și nevoia 
reducerii 

cheltuielilor 
bugetare 

 

100% din iluminatul public 
va deveni ecologic 

 
2018 

Buget local, 
judeţean, fonduri 

structurale 
 

A 
14.9 Crearea unui parc fotovoltaic în 

extravilanul comunei Grindu 

Scăderea 
consumului 

energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 

Cantitatea de energie 
produsă de parcul 

fotovoltaic 

Consiliul local 
Grindu 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local; 
Fonduri europene 

 
Mare 

A 
14.1

Dezvoltarea segmentului de 
energie verde- amenajarea unui 

Energie nepoluantă și 
ieftină; 

Consiliul 
județean, 2018 30,000,000 Buget local, 

judeţean, fonduri Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

0 parc eolian combustibililor 
fosili 

Un parc eolian construit. Consilii locale, 
mediul privat 

guvernamentale, 
fonduri 

A 
14.1

1 Extinderea și reabilitarea rețelei 
de iluminat public 

Reducerea 
poluării aerului 
prin iluminat 

public și 
îmbunătățirea 
condițiilor de 

viață 

Creșterea calității mediului 
înconjurătpr Consiliul local 2016-2020 - Fonduri europene Mediu 

A 
14.1

2 Parc energetic solar – fotovoltaic 
pentru producerea de energie 

electrică din surse  regenerabile, 
în folosul comunității din 

Luncavița jud. Tulcea 

Scăderea 
consumului 

energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 

combustibililor 
fosili 

 

Cantitatea de energie 
produsă de centralele 

eoliene 

Comuna 
Luncaviţa 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local 
Fonduri europene 

 
Medie 

A 
14.1

3 Instalarea unei centrale eoliene 
cu putere de 1,5 MW pentru 
eficientizarea consumului de 

energie electrică în municipiul 
Tulcea 

Scăderea 
consumului 

energetic şi a 
nevoii de 
utilizare a 

combustibililor 
fosili 

 

Cantitatea de energie 
produsă de centralele 

eoliene 

Consiliul local 
Tulcea 

2016- 
2020 

100 mii lei Buget local Medie 

A 
14.1

4 Reabilitare, modernizare si 
extindere iluminat public in 

municipiul Tulcea 

Reducerea 
poluării aerului 
prin iluminat 

public și nevoia 
reducerii 

cheltuielilor 
bugetare 

 

Iluminatul public va deveni 
ecologic 

 
3000 mii lei Buget local Mare 

M1
5 

Eficientizarea energetică 
a clădirilor rezidenţiale 

Reducerea 
consumurilo

Număr de clădiri 
rezidenţiale dotate cu 

Administraţi
a publică 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

Buget local, 
fonduri 

Medie 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

18 
 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

prin realizarea studiilor 
de oportunitate privind 
instalarea de panouri 

solare/fotovoltaice pentru 
producția de apă caldă şi 
electricitate, în special pe 
blocurile cu acoperişuri 

plate 

r energetice, 
reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
datorate 
arderii 

combustibili
lor fosili, 

posibilitatea 
furnizării în 

sistem a 
surplusului 
de energie şi 
reducerea 

cheltui 

instalaţii alternative 
de producere a 

energiei electrice/ 
Termice                 Cel 
puţin 100 de clădiri 

dotate 

locală amploarea 
investiţiei 

europene, 
fonduri 
private, 
fonduri 

guvernament
ale 

M1
6 

Interzicerea arderii 
deşeurilor menajere şi a 

celor vegetale în 
gospodării 

Reducerea 
poluării 

atmosferice 
cu poluanţi 

specifici 
rezultaţi din 

arderea 
deşeurilor  
Reducere 
estimată a 

emisiilor de 
PM10, CO 

la nivel 
județean 1-

Număr de sancţiuni, 
controale. 

Diminuarea/eliminare
a acestui fenomen 

 

Administraţi
a publică 

locală, 
autorităţi cu 

drept de 
control 

Perman
ent 

- Buget local Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

5% 
M1
7 

Elaborarea studiilor de 
oportunitate privind 

realizarea ,,acoperişurilor 
verzi,, (amenajate 

peisagistic cu vegetaţie 
specifică), în special în 

mediul urban 

Reducerea 
poluării 

atmosferice 
prin retenţia 
în special a 
pulberilor 
Reducerea 
estimată a 

PM10 3-5% 

Cel puţin 1000 mp de 
,,acoperişuri verzi,, 
amenajate la nivelul 

judeţului 

Administraţi
i publice 

locale/judeţe
ne, populaţie 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget 
local/judeţean

, fonduri 
europene, 

AFM 

Mică 

M1
8 

Realizare/modernizare 
parcuri şi spaţii publice 

urbane de agrement 

Reducerea 
poluării 

atmosferice 
şi 

îmbunătăţir
e a 

condiţiilor 
de viaţă 

Suprafața de spaţii 
verzi şi spaţii publice 

de agrement 
realizată/modernizată 

Cel puţin 26 
mp/locuitor de spaţiu 

verde realizat 

Consiliul 
local 

2016-
2021 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget local Mare 

A 
18.1 Amenajarea și reamenajarea  

parcurilor și locurilor de joacă in 
localitatățile Dăeni, Grindu, 

Casimcea 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi şi 
spaţii publice de agrement 

realizate/modernizate 
Cel puţin 26 mp/locuitor de 

spaţiu verde 

Consiliul local 
Dăeni, Consiliul 

local Grindu, 
Consiliul local 

Casimcea 
 
 

2021 Buget local Mare 

A 
18.2 Amenajarea și reamenajarea  

parcurilor și locurilor de joacă in 
localitatea Vacareni 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi şi 
spaţii publice de agrement 

realizate/modernizate 
Cel puţin 26 mp/locuitor de 

spaţiu verde 

Consiliul local 
Vacareni 2021 Buget local Mare 

A Modernizare centru civic (spații Reducerea Suprafeţe de spaţii verzi şi Consiliul local 2020 Buget local Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

18.3 verzi, parcuri, etc..) si 
Extindere parcuri şi locuri de 
joacă pentru copii  în comuna 

Mahmudia 

poluării 
atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

spaţii publice de agrement 
realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor de 
spaţiu verde 

Mahmudia 

A 
18.4 Reconstrucție ecologică Canal 

Litcov- Braț Sf. Gheorghe 
/Decolmatare Canal Dunăre - 

Litcov și renaturare Zona 
Carasuhat 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi si 
reconstructia ecologica prin 

inundarea a 924 ha teren 
neproductiv, plantarea a 10 

ha de puieti 

Consiliul 
județean, 

consilii locale 
2016 Fonduri europene 

Buget local Mare 

A 
18.5 Modernizare parcuri si locuri de 

joaca pentru copii in localitatile 
Agighiol, Valea Nucarilor si 

Iazurile 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

2900 mp parcuri 
Primaria si 

Consiliul local 
Valea Nucarilor 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local Mare 

A 
18.6 Amenajarea și reamenajarea  

parcurilor și locurilor de joacă in 
localitatea Macin 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi şi 
spaţii publice de agrement 

realizate/modernizate 
Cel puţin 26 mp/locuitor de 

spaţiu verde 

Consiliul local 
Macin 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local Mare 

A 
18.7 Amenajarea și reamenajarea  

parcurilor și locurilor de joacă in 
localitatea Horia 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 
şispaţii publice de agrement 

realizate/modernizate 
Cel puţin 26 mp/locuitor de 

spaţiu verde 

Consiliul local 
Horia 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local Mare 

A 
18.8 

Reconstructia ecologica in 
polderul Zaghen din Rezervatia 
Biosferei Transfrontaliere Delta 

Dunarii 

Reducerea 
poluării 

atmosferice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi şi 
spaţii publice de agrement 

realizate/modernizate 
Cel puţin 26 mp/ locuitor de 

spaţiu verde 

Consiliul local 
Tulcea 2016 

3000 mii lei 
Buget local 

Mare 

A 
18.9 

Reabilitare terenuri sport din 
unitati de invatamant 470 mii lei Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

M1
9 

Împadurirea suprafeţelor 
degradate ce aparţin 

domeniului public 

Retenţia 
poluanţilor 
atmosferici 
şi reducerea 
concentraţie
i acestora, 

îmbunătăţir
ea 

microclimat
ului, etc 

Suprafeţe degradate 
împădurite 

Audministra
ţii publice 

locale/judeţe
ne 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget 
local/judeţean

, fonduri 
guvernament
ale, fonduri 
europene 

Mare 

A 
19.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
19.2 

 
 
 

Împădurirea unor terenuri 
degradate 

Retenţia 
poluanţilor 

atmosferici şi 
reducerea 

concentraţiei 
acestora, 

îmbunătăţirea 
microclimatului

, etc 
 

Suprafeţe degradate 
împădurite 

Consiuliul local 
Dăeni 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

Mare 

Primăria 
consiliului 

local Văcăreni; 
Primăria 
comunei 
Grindu, 

Consiuliul 
local Grindu 

Împădurirea terenurilor agricole 
degradate S=50 ha 

Consiliul local 
Dăeni 2016-2020 1000 mii lei 

Buget 
local/judeţean, 

fonduri 
guvernamentale, 
fonduri europene 

Mare 

A 
19.3 Lucrări de împădurire a 

terenurilor degradate 
Consiuliul local 

Mahmudia 2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
19.4 Împădurire terenuri degradate in 

zona Valea Nucarilor si Agighiol 

Primăria si, 
Consiliul local 

Valea Nucarilor 
2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

Mare 

A 
19.5 

Împădurirea unor terenuri 
degradate 

Suprafeţe degradate 
împădurite 

CONSILIUL 
LOCAL 
HORIA 

2016-2021  

Buget 
local/judeţean, 

fonduri 
guvernamentale, 

fonduri 
comunitare 

Mare 

A 
19.6 

Perdele de protectie forestiere 
impotriva vanturilor/ viscolelor 

Protectie impotriva 
vanturilor Primăria si, 

Consiliul local 
Valea Nucarilor 

2016-2021 În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

Mare 

A 
19.7 

Reabilitarea pasunilor impadurite 
la Agighiol si Valea Nucarilor Impadurire pasuni 2016-2021 Mare 

A 
19.8 

Impadurirea terenurilor degradate 
Dealul Monumentului Jijila  Suprafeţe degradate 

împădurite Comuna Jijila 2011-2017 1480.8 mii 
lei AFM AFM buget local Mare 

A 
19.9 

Imbunatatirea calitatii mediului 
prin impădurirea terenurilor 

agricole degradate 

Retenţia 
poluanţilor 

atmosferici şi 
reducerea 

concentraţiei 
acestora, 

îmbunătăţirea 
microclimatului

, etc 

Suprafeţe degradate 
împădurite 

Consiuliul local 
Tulcea 2016-2021 100 mii lei Buget local Mare 

M2
0 
 

Plantarea de arbori, 
arbusti, gazon şi 

realizarea/menţinerea 
ecologizării în fostele 

rampe de deseuri care au 
fost închise 

Reducerea 
discomfortul

ui olfactiv 
provocat de 

emisiile 
atmosferice 

specifice 

Suprafeţe din fostele 
gropi de deşeuri 

amenajate 

Administraţi
ile publice 

locale/judeţe
ne 
 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget 
local/judeţean

, fonduri 
guvernament
ale, fonduri 
europene 

Mare 

M2 Realizare/extindere retea de distributie a gazelor naturale 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

1 Reducerea cantităţii de combustibil lemnos utilizat pentru încălzire, în special în mediul rural și implicit reducerea emisiilor 
atmosferice la nivel județean, astfel: 
PM10 : > 10% 
NOx: > 1% 
C6H6: > 5% 

A 
21.1 Introducere de gaze naturale în 

comuna Ceamurlia de Jos 

Reducerea 
cantității de 
combustibil 

lemnos utilizat 
pentru încălzire 

Km de conducta gaze Consiliul local 2016-2020 - Fonduri 
europene, Guvern Mediu 

A 
21.2 

Introducere sistem de alimentare 
cu gaze naturale pentru satul 

Garvăn 

Reducerea 
cantității de 
combustibil 

lemnos utilizat 
pentru încălzire 

și implicit 
reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
astfel: PM10: 
>10%, NOx: 
>1%, C6H6: 

>5% 

Revitalizarea asocierii 
intercomunale cu comuna 

Văcăreni 

Administrația 
publică locală, 

populația 
2016-2021  

Bugetul local, 
fonduri europene 

și investiții 
individuale ale 

populației 

Medie 

A 
21.3 

Racordarea la gaze naturale a 
cartierelor din municipiul Tulcea 

Reducerea 
cantităţii de 
combustibil 

lemnos utilizat 
pentru încălzire 

Număr de noi racorduri la 
reţeaua de gaze 

Extinderea rețelei de gaze 
naturale în cartierele nou 

construite, accesul 
populației la uitilități 

Consiliul local 
Tulcea 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local 
Buget județean 

Mare 
 

M2
2 

Efectuare de lucrări de 
reparaţii şi întreţinere 

străzi, amenajare parcări, 
trotuare, rigole de 

Reducerea 
emisiilor de 

pulberi 
atmosferice 

Suprafeţe 
realizate/reparate/într

eținute 

Administraţi
ile publice 

locale 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget 
local/judeţean

, fonduri 
europene 

Mare 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

24 
 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

scurgere apă pluvială, 
carosabilul străzilor 
rezidenţiale, stropiri 

periodice, în special în 
perioadele calde şi uscate 

cel puţin de 2-3 ori pe 
săptămână 

în 
resuspensie, 
în special în 

mediul 
urban 

PM10/PM2.
5 >5% 

A 
22.1 

Reducerea 
emisiilor de 

pulberi 
atmosferice în 
resuspensie, în 

special în mediul 
urban 

PM10/PM2.5 
>5% 

Suprafeţe 
realizate/reparate/întreţinute

/stropite 

Consiliul local 
Macin 

2016-2021 În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget local; 
Capital privat; 

Fonduri europene 

Mare 

A 
22.2 

Construire /reabilitare poduri 
podețe, rigole, ravene, drenă în  

localitatea Mahmudia 

Fluidizarea 
traficului rutier 
prin eliminarea 
depunerilor pe 

partea 
carosabilă; 
Reducerea 

emisiilor de 
pulberi 

atmosferice 

Suprafeţe realizate/reparate/ 
întreţinute 

Consiliul local 
Mahmudia 

2021 În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget local; 
Capital privat; 

Fonduri europene. 
 

Mare 

A 
22.3 

Lucrări de eliminare a efectelor 
produse de alunecările de teren și 

inundații 
A 

22.4 
Consolidare, reabilitare și 
extindere dig protecție și 

extindere faleza în Mahmudia 

A 
22.5 

Constructie trotuare satele 
Agighiol, Valea Nucarilor si 

Iazurile 

Imbunătăţirea 
infrastructurii 

fizice de baza in 
spaţiul rural 

4700 m trotuare Primaria si 
Consiliul Local 
Valea Nucarilor 

2016-2021 În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget de stat, 

fonduri europene, 
buget privat 

Medie 

A 
22.6 

Realizarea de trotuare pietonale 
și stație de autobuz, de-a lungul 

drumului Național în Jijila și 
Garvăn 

Fluidizarea 
traficului rutier 

Suprafețe 
realizate/reparate/întreținute 

Comuna Jijila 2016-2021 În funcție de 
amploar ea 
investiți ei 

Buget local; 
Capital privat; 

Fonduri europene 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
22.7 

Reabilitarea/modernizarea 
(asfaltare, pietruire) drumuri 
sătești intravilane în comuna 
Jijila (satele Jijila și Garvăn) 

A 
22.8 

Imbunatatirea capacitatii de 
preluare a apelor meteorice din 

municipiul Tulcea 

Fluidizarea 
traficului rutier 

Suprafeţe realizate/ reparate/ 
întreţinute 

Consiliul local 
Tulcea 

2016- 
2021 

17.180 mii 
lei 

Buget local Mare 

A 
22.9 

Identificarea de soluții pentru 
colectarea apelor pluviale și a 

gurilor de scurgere 

Fluidizarea 
traficului rutier 
prin eliminarea 
depunerilor pe 

partea 
carosabilă; 
Reducerea 

emisiilor de 
pulberi 

atmosferice 

Suprafeţe realizate/reparate/ 
întreţinute 

Consiliul local 
Casimcea 

2021 În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget local; 
Capital privat; 

Fonduri europene 

Mare 

M2
3 

Plantarea de perdele 
forestiere de protecţie în 

jurul depozitelor de 
deşeuri şi al obiectivelor 
industriale cu potenţial 
ridicat de poluare, în 

zonele de graniţă aflate 
între terenurile arabile şi 
localităţi, în aliniamentul 

drumurilor aflate în 
vecinătatea zonelor 

locuite 

Retenţia 
pulberilor şi 

a 
mirosurilor 

Suprafaţa plantată   
Cel puţin 100 de ha de 
perdele de protecţie la 

nivelul județului 

Administraţi
ile publice 

locale/judeţe
ne, operatori 

economici 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
europene, 

buget privat 

Mare 

M2
4 

Organizările de şantier, 
activităţile de 

construcţii/reparaţii/mode

Retenţia pe 
amplasamen

t a 

Nr. de şantiere 
conforme, rapoarte de 

control 

Administraţi
ile publice 

locale, 

Perman
ent  

În funcţie 
de 

amploarea 

Fonduri 
private, 
Fonduri 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

rnizări desfăşurate în 
zone rezidenţiale vor avea 

prevăzute sisteme de 
umectare/spălare şi 

reţinere pe amplasament 
a pulberilor emise 

pulberilor 
rezultate din 
activităţile 

de 
construcţie 

autorităţi cu 
drept de 

reglementar
e şi control, 
operatori 
economici 

investiţiei guvernament
ale 

M2
5 

Realizarea parcărilor 
auto la periferia 

oraşelor/municipiilor, 
impunerea unor restricţii 

de acces auto şi a unor 
taxe de parcare în zonele 

centrale, încurajarea 
accesului pietonal şi/sau 

cu bicicleta în aceste zone 

Scăderea cu 
30% a 

traficului 
auto în 
zonele 

rezidențiale 
centrale. 

Reducerea 
estimată a 
emisiilor 
poluante 

rezultate din 
trafic în 
zonele 

rezidenţiale 
centrale, 

astfel: 
NO2: 5-10% 

CO:1-3% 
Pb:5-15% 

Sistem de taxare, nr. 
de amenzi, suprafaţa 
de acces pietonal, nr. 

de parcări 

Administraţi
ile publice 

locale 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
europene 

Mare 

M 
26 

Închiderea şi salubrizarea tuturor zonelor insalubre apărute în special în mediul rural după închiderea depozitelor de deşeuri 
neconforme. Realizarea colectării, transportului, depozitării/valorificării eficiente a deşeurilor 

A 
26.1 

Închiderea spațiilor și a 
depozitelor de deșeuri 

Închiderea 
depozitelor de 

Dispariția depozitelor de 
deșeuri din spații 

Consiliul local 
Dăeni, Consiliul 2016 În funcție de 

amploarea 
Buget local 

 
Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

neamenajate din localitățile  
Dăeni, Grindu, Horia 

 

deșeuri 
neamenajate și 
reconstrucția 
ecologică a 
terenurilor 
ocupate de 

acestea 
 

neamenajate 
 
 

local Grindu, 
Consiliul local 

Horia 

investiției   

A 
26.2 

Realizarea unui management 
eficient al deșeurilor, 

îmbunătățirea sistemului de 
colectare selective a deșeurilor și 
menținerea curățeniei în comună 

Participarea 
activă la 

Asocierea cu 
orașul Tulcea și 
comunele din 
județ pentru 

implementar ea 
master planului 

deșeurilor 

Dispariția depozitelor de 
deșeuri din spații 

neamenajate 

Localitatile 
Jijila si Garvan 2016 

În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget local Mare 

A 
26.3 

Închiderea spațiilor și a 
depozitelor de deșeuri 

neamenajate din loc Greci 
Sunt inchise si ecologizate 

periodic. 
 

Închiderea 
depozitelor de 

deșeuri 
neamenajate și 
reconstrucția 
ecologică a 
terenurilor 
ocupate de 

acestea 
 

Dispariția depoziteor de 
deșeuri din spații 

neamenajate 
 

Consiliul local 
Greci 

 

2016 
 

În funcție de 
amploarea 
investiției 

 

Buget local 
 

Mare 
 

A 
26.4 

Analiza situației actuale 
privin groapa de gunoi, 
elaborarea strategiei de 
relocare și transport a 

deșeurilor către zone de 
colectare ecologice, 

realizarea studiului de 

Reducerea 
emisiilor 

generate de 
depozitele de 

gunoi 
 

Închiderea și 
ecologizarea actualei 

gropi de gunoi 

Consiliul 
local 
Dăeni 

 

2018 

În funcție 
de 

amploarea 
investiției 

 

Buget local; 
Buget 

județean; 
Fonduri 
europene 

 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

fezabilitate, analiza 
Strategiei de Ecologizare 

Județeană 
 

A 
26.5 

Dezvoltarea serviciului de 
salubrizare 

Închiderea 
depozitelor de 

deșeuri 
neamenajate și 
reconstrucția 
ecologică a 
terenurilor 
ocupate de 

acestea 
 

Dispariția depoziteor de 
deșeuri din spații 

neamenajate 
 

Consiliul local 
Mahmudia 

 
2016 

În funcție de 
amploarea 
investiției 

 

Buget local 
 

Mare 
 
 

A 
26.6 Dotarea cu pubele, containere, 

coșuri de gunoi pentru colectarea 
selectiva a deșeurilor de la 

populație 
 

Reducerea 
emisiilor 

generate de 
depozitele de 

gunoi 
 
 

Responsabilizarea populatiei 
 

Consiliul local 
Mahmudia, 
Consiliul 
Județean 

 

 

2016-2021 

În funcție de 
amploarea 
investiției 

 

Buget local; 
Buget județean; 

Fonduri europene 
 

Mare 

A 
26.7 

Infiintarea unui serviciu de 
salubrizare in comuna Valea 

Nucarilor 

Reducerea 
emisiilor 

generate de 
depozitele de 

gunoi 
 
 

Colectare deseuri menajere 
Primaria si 

Consiliul local 
Valea Nucarilor 

2016-2021 
In functie de 
amploarea 
investitiei 

Buget local; 
Fonduri europene 

 
Medie 

A 
26.8 Închiderea spațiilor și a 

depozitelor de deșeuri 
neamenajate din loc Macin 

 

Închiderea 
depozitelor de 

deșeuri 
neamenajate și 
reconstrucția 
ecologică a 

Dispariția depoziteor de 
deșeuri din spații 

neamenajate 
 
 

Consiliul local 
Macin 

 
 

2016 

În funcție de 
amploarea 
investiției 

 

Buget local Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

terenurilor 
ocupate de 

acestea 
 

A 
26.9 

Analiza situației actuale privin 
groapa de gunoi, elaborarea 

strategiei de relocare și transport 
a deșeurilor către zone de 

colectare ecologice, realizarea 
studiului de fezabilitate, analiza 

Strategiei de Ecologizare 
Județeană 

 
 
 

Reducerea 
emisiilor 

generate de 
depozitele de 

gunoi 
 

Închiderea și ecologizarea 
actualei gropi de gunoi din 

Macin 
 

Consiliul local 
Consiliul 
Județean 

 

 

2016-2017 

Buget local; 
Buget județean; 

Fonduri europene 
 

Mare 

A 
26.1

0 
Amenajarea unor spații de 

depozitare a deșeurilor 

Reducerea 
poluării 

atmosferice cu 
poluanți 
specifici 

rezultați din 
arderea 

deșeurilor 

Controale privind 
eliminarea acestui fenomen 

de ardere a deșeurilor 

Administrația 
publică Permanent - Buget local Mare 

M2
7 Realizarea,reabilitarea, extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, staţii de epurare 

A 
27.1 Realizarea,reabilitarea, 

extinderea reţelelor de alimentare 
cu apă şi canalizare, staţii de 

epurare 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

100% din populaţie 
racordată la canalizare 
conform termenelor de 
conformare impuse de 
legislaţia europeană 

Consiliul local, 
Dăeni 2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget județean, 

fonduri europene 
Mare 

A 
27.2 Extinderea și modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă 
în localitatea Dăeni 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici; Asigurarea unei 
calități certificate a apei în 

Consiliul local 
Dăeni; Serviciul 

public de 
alimentare cui 

apă 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

localitatea Dăeni 
A 

27.3 Extindere sistem canalizare în 
localitatea Dăeni 

Va crește calitatea apei din 
pânza freatică 

Consiliul local, 
Serviciul public 
de alimentare cu 

apă. 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.4 Mărirea capacității stației de 

epurare în loc. Dăeni 

nr. staţii de epurare, 
reducerea emisiilor 

atmosferice. 
 

Consiliul local, 
Dăeni și 

Serviciul public 
de alimentare cu 

apă. 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.5 Sistem de canalizare și stație de 

epurare în localitatea Sarighiol de 
Deal, județul Tulcea 

100% din populație 
racordată la canalizare 
conform termenelor de 
conformare impuse de 
legislația europeană 

Consiliul local 2016-2017 2966 mii lei Buget local, 
fonduri AFM Mare 

A 
27.6 Extinderea rețelei de canalizare 

în localitatea Beidaud, județul 
Tulcea 

Va crește calitatea apei din 
pânza freatică, 

îmbunătățirea calității apei 
în pârâul Hamangia 

Consiliul local 2016 252 mii lei Buget local Mare 

A 
27.7 Extinderea și modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă 
în localitatea Beștepe și satele 

componente 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici; Asigurarea unei 
calități certificate a apei în 

localitatea Beștepe 

Consiliul local 
al comunei 

Beștepe 
2016-2018 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Fonduri 

comunitarePNDL 
Mare 

A 
27.8 Realizarea de rețea de canalizare 

și stație de epurare în loc. 
Beștepe 

O stație de epurare, 
reducerea emisiilor 

atmosferice. 
 

Primăria 
comunei 
Beștepe, 

Consiliul local. 

2016-2020 6488,9540 
mii lei 

Buget local, 
Fonduri 

comunitare 
Mare 

A 
27.9 Extinderea și modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă 
în localitatea Vacareni 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici; Asigurarea unei 

calități certificate a apei 

Consiliul local 
Vacareni; 

Compania de 
apă 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
27.1

0 
Extindere sistem centralizat de 
canalizare şi staţie epurare în 

localitatea Mahmudia 

100% din fosele septice 
desfințate 

 

Consiliul local  
Mahmudia, 

Agenți 
economici, 
populația 

2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Resurse ale 
populației și 

agenților 
economici 

Mare 

A 
27.1

1 

Îmbunătățirea și extinderea 
rețelei de alimentare cu apă a 
locuitorilor din Mahmudia  și 

achiziție pompe apă 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici 

Consiliul local 
Mahmudia; 

Compania de 
apă 

2016-2021 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.1

2 Extindere sistem de canalizare in 
localitatea Mihaiul 

Kogalniceanu,judetul Tulcea 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

100% din fosele septice 
desfințate 

 

Consiliul local 
Mihail 

Kogalniceanu, 
Agenți 

economici, 
populația 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Fonduri europene 

Mare 

A 
27.1

3 

Extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în localitatea 
Mihail Kogalniceanu,judetul 

Tulcea. 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici. 

Consiliul local 
Mihail 

Kogalniceanu 
2016-2021 Mare 

A 
27.1

4 
Imbunatatirea si extinderea și 

sistemului de alimentare cu apă 
în localitatile Agighiol, Valea 

Nucarilor si Iazurile 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici; Asigurarea unei 
calități certificate a apei în 
comuna Valea Nucarilor. Consiliul local 

Valea Nucarilor 

2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare,Surse 

private 

Mare 

A 
27.1

5 
Înființarea sistemului de 

canalizare si construire statii de 
epurare 

100% din populaţie 
racordată la canalizare 
conform termenelor de 
conformare impuse de 
legislaţia europeană 

201-2021 

Fonduri 
structurale, buget 

local/judeţean 
buget de stat 

Mare 

A 
27.1

6 

Desființarea sistemelor 
individuale de colectare a apelor 

uzate- fose septice, puţuri 
absorbante – de către toţi 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 

100% din fosele septice 
desfințate 

 

Consiliul local 
Grindu; 

Consiliul local 
Macin, Agenți 

2017-2018 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Resurse ale 
populației și 

agențlor 
economici 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

deţinătorii de locuinţe 
individuale sau colective 

evacuările 
neconforme de 

ape uzate în 
diferiţi emisari 

economici, 
populația 

A 
27.1

7 Extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 

potabila si canalizare în 
localitățile Macin, Grindu 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici; Asigurarea unei 
calități certificate a apei în 

localitatea Macin 

Consiliul local 
Grindu; 

Consiliul local 
Macin; 

SC Aquaserv 
SA 

Tulcea 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.1

8 Realizarea, reabilitarea, 
extinderea reţelelor de alimentare 

cu apă şi canalizare, staţii de 
epurare 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

10% din populaţie racordată 
la canalizare conform 

termenelor de conformare 
impuse de legislaţia 

europeană 

Credit extern 
prin Banca de 
Dezvoltare a 
Consiliului 

Europei, 
Bugetul de stat 
prin MDRAP, 
Consiliul local 

2014-2016 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget județean, 

fonduri europene 
Mare 

A 
27.1

9 
Înființarea / rețelei de  canalizare, 

si extinderea rețelei de apă 
potabilă Reducerea 

emisiilor 
atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

100% din populaţie 
racordată la canalizare 
conform termenelor de 
conformare impuse de 
legislaţia europeană 

Consiliul local 
Grindu 

2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Fonduri 
structurale, buget 

local/judeţean 
buget de stat 

Mare 

A 
27.2

0 Realizarea de stație de epurare în 
comuna Grindu  

Primăria 
comunei 
Grindu, 

Consiliul local, 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.2

1 

Extindere canalizare menajera în 
localitatea Lunca 

Va crește calitatea apei din 
pânza freatică Consiliul local 2016-2017 10059630 lei 

inclusiv TVA Guvern Mare 

A 
27.2

Înființarea/extinderea rețelei de 
apă potabilă și canalizare, 

Reducerea 
emisiilor 

100% din populaţie 
racordată la canalizare 

Consiliul local 
Horia 2016-2021 În funcţie de 

amploarea 
Fonduri 

structurale, buget Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

2 finalizarea rețelei publice de 
alimentare cu gaze naturale, 

modernizarea rețelei de 
alimentare cu energie electrică 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

conform termenelor de 
conformare impuse de 
legislaţia europeană 

investiţiei local/judeţean 
buget de stat 

A 
27.2

3 Extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 

în Comuna  Jijila 
 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici;  

Asigurarea unei calități 
certificate a apei în 

localitatea Jijila 

Comuna Jijila 
Agenți 

economici, 
populația 

2016- 
2020 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Resurse ale 
populației și 

agențlor 
economici 

Mare 

A 
27.2

4 Sistem public centralizat de 
canalizare a apelor uzate 

menajere şi staţie de epurare în 
satele componente Jijila și 

Garvăn 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

Asigurarea unei cantități 
suficiente de apă pentru 

populație și agenți 
economici; Asigurarea unei 
calități certificate a apei în 
localitatile Jijila si Garvan 

Consiliul local; 
Compania de 

apă 
2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.2

5 
Modernizarea sistemului public 

de iluminat în satele Jijila și 
Garvăn 

 

Evaluarea situației existente 
Alocarea surselor necesare 

în parteneriat cu ENEL 
Realizarea sistemului public 

de iluminat 

Comuna Jijila 2016-2021 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Fonduri 
structurale, buget 

local/judeţea n 
buget de stat 

Mare 

A 
27.2

6 Modernizarea și extinderea 
rețelei publice de apă și apă uzată 
în localitatea Luncavița, județul 

Tulcea 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

Va crește calitatea apei din 
pânza freatică 

Comuna 
Luncaviţa 2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri europene 
Mare 

A Realizare microstatie de epurare Reducerea  Consiliul local 2016 124 mii lei Buget local Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

27.2
7 

compacta si statie de dezinfectie 
a apelor menajere, microferme 

animale (Colegiul Agricol 
N. Cornateanu) 

emisiilor 
atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

Tulcea 

A 
27.2

8 

Modernizarea sistemului rutier, 
reabilitarea conductei de 

alimentare cu apa, extinderea 
colectarii de ape menajere (Str. 

Aureliana si str. Luterana) Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

 2016-2021 1500 mii lei Buget local Mare 

A 
27.2

9 

Conducta transport apa- Statie 
tratare apa- Rezervor cota+70  2016 50 mii lei Buget local Mare 

A 
27.3

0 

Reabilitare prin utilare si 
reutilare puturi apa zona Bogza si 

instituirea zonei de protectie 
sanitara 

Va crește calitatea apei din 
pânza freatică, 

îmbunătățirea calității apei 
2016-2021 50 mii lei Buget local Mare 

A 
27.3

1 

Extindere canalizare si reabilitare 
retele apa (Str. Cuza Voda, str. 

Prelungirea Taberei, prelungirea 
str. Mahmudiei) 

 2016-2021 2900 mii lei Buget local Mare 

A 
27.3

2 

Extindere retea apa potabila in 
zona Vararie- Balta   2016-2021 500 mii lei   

A 
27.3

3 

Extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 

în localitatea Haidar  si Cismeaua 
Noua 

Reducerea 
emisiilor 

atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

 

Consiliul local 
Casimcea 2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
comunitare, Surse 

private 

Mare 

A 
27.3

4 
Realizarea de stații de epurare în 

localitatea Casimcea 

nr. staţii de epurare, 
reducerea emisiilor 

atmosferice. 
 

Mare 

A Realizarea de stații de epurare în Reducerea nr. staţii de epurare, Primăria 2016-2021 În funcţie de Buget de stat, Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

27.3
5 

satele Frecatei,Posta emisiilor 
atmosferice 
generate de 
evacuările 

neconforme de 
ape uzate în 

diferiţi emisari 

reducerea emisiilor 
atmosferice. 

 
 

com.Frecatei,  
Consiliul local, 
Compania de 

apă 

amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
Fonduri 

comunitare, Surse 
private 

DOMENIUL TRANSPORT 
SUBDOMENIUL MIJLOACE DE TRANSPORT-Surse mobile 

M2
8 

Înlocuirea/modernizarea 
vehiculelor utilizate de 

instituțiile publice. 
 

Reducerea 
emisiilor 
poluante 
specifice 
arderilor 

incomplete 
din 

motoarele 
pe 

combustie 
Reducerea 

relativă 
estimată 

PM10/PM2.
5 > 30% 

NOx:> 10% 

Cel puțin 50% din 
vehicule  utilizate de 

către instituţiile 
publice scoase din 

uz/înlocuite/moderniz
ate  

Instituţii 
publice  

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Bugetul de 
Stat, AFM, 

fonduri 
europene  

Medie 

A 
28.1 Achizitionarea unui autoturism 

Reducerea 
emisiilor 
poluante 
specifice 
arderilor 

incomplete din 
motoarele pe 

 Consiliul Local 
Macin 2016-2020 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul de Stat şi 
local, fonduri 

guvernamentale, 
fonduri europene 

Medie 

A 
28.2 Dotarea cu 2 autoturisme prin 

program Rabla  Consiliul local 
Tulcea 2016-2020 100 mii lei Bugetul local Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

combustie 
Reducerea 

relativă estimată 
PM10/PM2.5 > 

30% 
NOx:> 10% 

M2
9 

Verificarea strictă a 
autoturismelor, atât la 

inspecţiile periodice dar şi 
în trafic a nivelului de 

noxe emise 

Reducerea 
emisiilor 
poluante 
specifice 
arderilor 

incomplete 
din 

motoarele 
pe 

combustie  

Nr. de autoturisme 
verificate în trafic 

RAR,IPJ, 
agenti 

economici 
responsabili 
de realizarea 

ITP 

Perman
ent  - Guvern, 

private Mare 

M3
0 

Stimularea trecerii  
etapizate de către 
populaţie la  
achiziţionarea de mijloace 
de transport ecologice – 
electrice sau hibride, sau 
prevăzute cu cele mai 
bune tehnologii de 
retenție a emisiilor 
poluante 

Reducerea 
nivelurilor 
de emisii 
specifice 
traficului 
Educerea 
relativă 
estimată 
NOx: 1-5% 
PM10/PM2.5
:  
3-5% 

Nr. de autoturisme 
electrice/hibride 

inmatriculate 
  

Consiliul 
Local, 

instituţii 
publice, 

populaţie, 
agenţi 

economici  

2016-
2020 

- Bugetul local, 
buget de stat, 

fonduri 
private 

Medie  

Nr. de staţii electrice 
de alimentare 

  
Facilităţi atât pentru 

posesorii de auto 
electrice/hibride –

scutiri de taxe, locuri 
speciale de parcare, 

etc cât şi pentru 
dealerii auto care 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

37 
 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

comercializează aceste 
tipuri de maşini 

 
M 
32 

Înlocuirea mijloacelor de 
transport în comun Non 

euro-Euro 4 și 
achizitionarea de mijloace 

de transport în comun 
electrice/ troleibuze/ 

tramvaie, hibride, pe gaz 

Reducerea 
emisiilor 
poluante 
specifice 
arderilor 
incomplete 
din 
motoarele pe 
combustie 
Reducerea 
relativă 
estimată 
PM10/PM2.5 
> 30% 
NOx:> 10% 

 

Cel puțin 50% din 
parcul auto folosit 

pentru  transportul în 
comun e electric, 

hibrid, pe gaz 

Consiliul 
Local 

2016-
2021 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Bugetul de 
Stat şi local, 

fonduri 
guvernament
ale, fonduri 
europene 

Medie 

A 
32.1 

Imbunatatirea parcului auto prin 
achizitia a 10 autobuze electrice 

si infrastructura aferenta 

Consiliul local 
Tulcea 

2016- 
2021 

45.000 mii 
lei 

Fonduri europene Medie 

A 
32.2 

Achizitia de 4 autobuze transport 
calatori 

  Consiliul local 
Tulcea 

2016 2.500 mii lei Buget local Medie 

DOMENIUL TRANSPORT 
SUBDOMENIUL INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT – Surse de suprafață 

M3
3 

Încurajarea utilizării 
bicicletelor, mersului pe 

jos 

Potenţial de 
reducere a 
traficului 

local şi 
aglomeraţiei 

prin 
realizarea 

Km de piste pentru 
biciclete, suprafeţe 
destinate exclusiv 

pietonilor 

Administraţi
a publică 

locală 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
fonduri 

europene 
Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

unei reţele 
coerente de 
piste pentru 

biciclete 
A 

33.1 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pietonale 

 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei 
infrastructuri 

pietonale 
coerente în zona 

centrală a 
Comunei Dăeni 

Extinderea rețelei de 
drumuri cu cel puțin 14  km 

Consiliul local 
Dăeni 2021 

În funcție de 
amploarea 
învestiției 

Buget local, Buget 
judeţean, Fonduri 

europene 
 

Mare 

A 
33.2 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei 
infrastructuri 

pietonale 
coerente 

suprafeţe destinate exclusiv 
pietonilor 

Consiliul local 
Macin 2016-2020 

În funcție de 
amploarea 
învestiției 

Bugetul local, 
fonduri europene Medie 

A 
33.3 

Reducerea poluării în orasul 
Macin prin construirea unei 

infrastructuri specifice pentru 
biciclete 

 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 
piste pentru 

biciclete 

Rețea/ infrastructură pentru 
biciclete; 

Reducerea poluării, 
decongestionarea traficului. 

Consiliul 
județean, 

Consiliul local 
Macin 

2018 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
Buget național, 

Fonduri europene 
Medie 

M3 Modernizarea aleilor Potențial de Km de piste pentru Administraţi 2016- În funcţie Bugetul local, Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
34.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
34.2 
 
 
 
 
 
 
A 
34.3 

pietonale și trotuarelor, 
înfințarea pistelor pentru 

biciclete; 

reducere a 
traficului 

biciclete, suprafeţe 
destinate exclusiv 

pietonilor 

a publică 
locală 

2021 de 
amploarea 
investiţiei 

fonduri 
europene 

Amenajări/modernizări/extinderi 
parcaje; 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 
piste pentru 

biciclete 

Km de piste pentru biciclete, 
suprafeţe destinate exclusiv 

pietonilor 
Consiliul local  2016-2020 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
fonduri europene Medie 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 
piste pentru 

biciclete 

Km de piste pentru biciclete, 
suprafeţe destinate exclusiv 

pietonilor 

Consiliul local 
I.L Caragiale 

2016-2020 În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
fonduri europene 

Medie 

Înființarea/modernizarea, 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală 
(parcuri, spații de joacă pentru 

copii, terenuri de sport, bazin de 
înot, piste de biciclete, etc.) 

Dărmănești 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 
piste pentru 

biciclete 

Km de piste pentru biciclete, 
suprafeţe destinate exclusiv 

pietonilor 

Consiliul local 
Dărmănești 

2016-2020 În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
fonduri europene 

Medie 

Înființarea/modernizarea, 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală 
(parcuri, spații de joacă pentru 

copii, terenuri de sport, bazin de 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

Km de piste pentru biciclete, 
suprafeţe destinate exclusiv 

pietonilor 

Consiliul local 
Vlădeni 

2016-2020 În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
fonduri europene 

Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

înot, piste de biciclete, etc.) 
Vlădeni 

unei reţele 
coerente de 
piste pentru 

biciclete 
M 
35 

Mărirea gradului de 
folosire a transportului 

public şi încurajarea 
utilizării mijloacelor de 

transport în comun 

Potenţial de 
reducere a 
traficului 

local şi 
aglomeraţiei 

prin 
realizarea 
unei reţele 
coerente de 

drumuri 

Km de drumuri 
reabilitate/modernizat

e 

Consiliul 
local 

2016-
2020 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Fonduri 
structurale, 
Buget local, 

Buget 
judeţean, 
Fonduri 

guvernament
ale 

Mare 

A 
35.1 

Dezvoltarea, modernizarea și 
extinderea de noi sisteme de 

transport în comun la nivel urban 
și periurban, inclusiv dotarea cu 
mijloace de transport ecologice 

 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 

traficului cu 
importanţă 

majoră asupra 
reducerii 
emisiilor 

atmosferice 
rezultate din 

trafic 

Creşterea numărului de 
mijloace de transport în 

comun 
Creşterea numărului de 
utilizatori ai serviciului 

public de transport 
 

Consiliul local 
Tulcea 2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local, 
Fonduri europene Medie 

A 
36.1 

Extinderea rețelei de drumuri în 
Comuna Dăeni 

Realizarea unei 
reţele coerente 

de drumuri, 
scăderea 

emisiilor de 
poluanți 
specifici 

Extinderea rețelei de 
drumuri cu cel puțin 14  km 

Consiliul local 
Dăeni 2021 

În funcție de 
amploarea 
învestiției 

Buget local, 
Buget judeţean, 

Fonduri europene 
Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

autoturismelor 
și drumurilor 
neasfaltate 

M 
37 

Proiectare şi realizarea de 
sensuri giratorii, parcări, 

drumuri cu sens unic, 
limitări de viteză, 

semafoare sincronizate,  
benzi speciale dedicate 

mijloacelor de transport 
în comun, pentru evitarea 

ambuteiajelor şi 
fluidizarea traficului în 
special în marile centre 

urbane 

Potenţial de 
reducere a 
traficului 

local şi 
aglomeraţiei 

prin 
realizarea 

unei 
infrastructu

ri rutiere 
coerente 

Reducerea 
certă a 

emisiilor 
poluante 

rezultate din 
trafic în 
zonele 

rezidenţiale 

Sistem de taxare, nr. 
de amenzi, suprafaţa 
de acces pietonal, nr. 

de parcări 

Administraţi
ile publice 

locale 
2016-2021 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
europene 

Mare 

A 
37.1 

Construire spații de parcare 
amenajate în localitatea 

Mahmudia 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

Toate străzile sunt marcate 
și semnalizate adecvat 

Consiliul local 
Mahmudia 

Poliția locală 
2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget local Mare 

A Reabilitarea trotuarelor, locurilor Potenţial de Numărul de km de trotuare Consiliul local 2021  Buget local, Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

37.2 de parcare și a spațiilor verzi din 
COMUNA HORIA 

 

reducere a 
traficului local 
şiaglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

amenajate; 
Numărul accidentelor 

rutiere în care sunt implicați 
pietoni; 

Numărul locurilor de 
parcare; 

Suprafața spațiilor verzi 

HORIA  
 

 
În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Fonduri europene 

A 
37.3 

Amenajare sens giratoriu si 
reorganizare parcaje, str. Pacii 

(zona Hotel Egreta) 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

 
Consiliul local 

Tulcea 
 

2016 270 mii lei Buget local Mare 

M3
8 Reabilitare/modernizare infrastructură de transport și infrastructuri conexe 
A 

38.1 Îmbunătățirea străzilor de 
pămând prin asfaltare în 

localitatea Sarighiol de Deal, 
județul Tulcea 

Reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

7,337 km de drumuri 
reabilitate/modernizate Consiliul local 2016-2017 6133 mii lei 

Buget de stat 
(Fonduri 

MDRAP program 
PNDL); Buget 

local 

Mare 

A 
38.2 

Modernizare străzi în localitatea 
Beidaud, județul Tulcea 

Potențial de 
reducere a 

traficului local 
și a 

aglomerației 
prin realizarea 

unei rețele 
coerente de 

drumuri 

2,746 km de drumuri 
reabilitate/modernizate Consiliul local 2016-2017 1338 mii lei Buget local Mare 

A 
38.3 Modernizarea străzilor in loc. 

Beștepe și Băltenii de Sus 

Reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

Asfaltarea a 4,5 Km de 
drumuri 

reabilitate/modernizate 
 

Primăria 
Beștepe 

Consiliul local 
Beștepe 

2016-2020 5558,572 mii 
lei 

Buget de stat; 
Buget local; 

Fonduri 
comunitare 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
38.4 

Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor comunale în 
localitatea Mahmudia 

Realizarea unei 
reţele coerente 

de drumuri, 
scăderea 

emisiilor de 
poluanți 
specifici 

autoturismelor 
și drumurilor 
neasfaltate 

Extinderea rețelei de 
drumuri cu cel puțin 14 de 

km 

Consiliul local 
Mahmudia 2021 

În funcție de 
amploarea 
învestiției 

Buget local, Buget 
judeţean, Fonduri 

europene 
 

Mare 

A 
38.5 Asfaltare drum comunal/ DC 10 

(DC10 localitatea Randunica –
DN22) 

Reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

Km de drumuri 
reabilitate/modernizate; 
Acoperire a 3.10 km de 
drum cu balast,reparatia 

unui pod de 6 ml, realizarea 
de santuri inerbate 

Consiliul local 
Mihail 

Kogalniceanu 
2016-2021 

În funcție de 
amploarea 
investiției 

Fonduri 
guvernamentale,b

ugetul 
local,fonduri 

europene 

Mare 

A 
38.6 Reabilitarea si modernizarea 

drumurilor comunale in 
localitatile Agighiol, Valea 

Nucarilor si Iazurile 

Reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

Reabilitarea tuturor 
drumurilor comunale 

Primăria 
comunei Valea 

Nucarilor, 
Consiliul local 

Valea Nucarilor 

2016-2021 
În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget de stat; 
Buget local; 

Fonduri europene 
Mare 

A 
38.7 

Modernizare spatii publice 
urmane (str. Fantanii,str. 

Livezi,str. Malului, str. Redutei, 
str. Vasile Alecsandri,str. Mircea 

Voda, str. Cetatii, str. 
Independentei, str. Plevnei, str. 

Romana, str. Republicii, str. 
Poradin, str. crizantemelor,str. 

Stefan Cel Mare, str. Elena 
doamna, str. Agricultori, str. 

Panait Cerna, str. Grigore Moisil, 
str. Gheorghe Banea, str. Nifon 
Balaseccu, str. Costeghe Negri, 
str. Viitorului, str. Pescarusi, str. 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

Km 15 de drumuri 
reabilitate/modernizate 

Consiliul local  
Macin 2016-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Buget de stat, 
Buget local, 

Fonduri 
structurale 

 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

Fundatura Soarelui) oras Macin 
 

A 
38.8 

Modernizare strada Vanatori , 
oras Macin 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şi aglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

Km 1 de drumuri 
reabilitate/modernizate 

Consiliul local  
Macin 2016-2018 3506 mii lei 

Buget de stat, 
Buget local, Alte 

fonduri 
 

Mare 

A 
38.9 

Reabilitarea și modernizarea 
străzilor în localitatea Lunca 

Realizarea unei 
rețele coerente 
de drumuri și 

reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

Km de drumuri reabilitate Consiliul local 2016-2017 5176106 lei 
inclusiv TVA Fonduri europene Mare 

A 
38.1

0 Modernizare drumuri stradale în 
localitatea Horia 

 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şiaglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

Km de drumuri 
reabilitate/modernizate 

Consiliul local 
Horia 2016-2021 2177996,06 Buget de stat Mare 

A 
38.1

1 

Refacere sistem rutier str. 
Sabinelor 

Realizarea unei 
reţele coerente 

de drumuri, 
scăderea 

emisiilor de 
poluanți 
specifici 

autoturismelor 
și drumurilor 
neasfaltate 

 Consiliul local 
Tulcea 

2016- 
2020 550 mii lei Buget local Mare 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL TULCEA 
 

45 
 

Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
38.1

2 Refacere sistem rutier str. Walter, 
str. Chindiei, str. Cicerone 

Facilitarea și 
fluidizarea 

traficului rutier 
pe raza 

municipiului 

 

Consiliul local 
Tulcea 

2016- 
2020 

500 mii lei Buget local; 
Fonduri europene Mare 

A 
38.1

3 

Sistem rutier – Drumuri acces 
catre „Obiectiv Turistic Sat 
Pescaresc Traditional” Zona 

Zaghen DJ 222C 

  800 mii lei Buget local Mare 

A 
38.1

4 
Consolidare taluz Zona Carierei 

nr.18   

2016 

200 mii lei 

Buget local, Buget 
național, Fonduri 

europene 
 

Mare 

A 
38.1

5 
Consolidare ravena str. Timpuri 

noi 

Reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

 320 mii lei Buget local Mare 

A 
38.1

6 

Studiu de fezabilitate pentru 
„dezvoltarea Portului Tulcea”   2016-2020 16.667 mii 

lei Fonduri europene Mare 

A 
38.1

7 

Extinderea rețelei de drumuri în 
localitatile Casimcea, Corugea, 

Rahman, Cismeaua Noua 

Realizarea unei 
reţele coerente 

de drumuri, 
scăderea 

emisiilor de 
poluanți 
specifici 

autoturismelor 
și drumurilor 
neasfaltate 

Extinderea rețelei de 
drumuri cu cel puțin 40 de 

km 

Consiliul local 
Casimcea, 
MDRAP, 
fonduri 

europene 

2016-2021 
În funcție de 
amploarea 
învestiției 

Buget local, Buget 
judeţean, Fonduri 

europene 
 

Mare 

A 
38.1

8 Modernizare drum comunal DC 

Reducerea 
emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

Km de drumuri 
reabilitate/modernizate; 

Acoperire a 4 km de drum 
cu balast 

Primăria 
Comunei 
Casimcea 

2016-2021 
În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget de stat; 
Buget local; 

Fonduri 
comunitare 

Mare 

A Modernizare drum comunal DC Reducerea Km de drumuri Primăria 2016-2021 În funcție de Buget de stat; Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

38.1
9 

55 emisiilor prin 
reabilitarea 
drumurilor 

reabilitate/modernizate; 
Acoperire a 4 km de drum 

cu balast 

com.Frecatei, 
Consiliul local 

amploarea 
investiției 

Buget local; 
Fonduri 

comunitare 
A 

38.2
0 Modernizare drumuri stradale în 

localitatea Cataloi 
 

Potenţial de 
reducere a 

traficului local 
şiaglomeraţiei 
prin realizarea 

unei reţele 
coerente de 

drumuri 

1,2 Km de drumuri 
reabilitate/modernizate 

Consiliul local 
Frecatei 2016-2021 368,107 lei Buget de stat, 

Buget local Mare 

M 
39 

Realizarea centurilor 
ocolitoare în special în 
municipiile cu trafic 

intens din alte localități, 
realizarea parcărilor auto 

la periferia 
oraşelor/municipiilor, 

impunerea unor restricţii 
de acces auto şi a unor 

taxe de acces/parcare în 
zonele centrale, 

încurajarea accesului 
pietonal şi/sau cu bicicleta 

în aceste zone 

Scăderea cu 
30% a 

traficului 
auto în 
zonele 

rezidențiale 
centrale. 

Reducerea 
estimată a 
emisiilor 
poluante 

rezultate din 
trafic în 
zonele 

rezidenţiale 
centrale, 

astfel: 
NO2: 5-10% 

CO:1-3% 
Pb:10-20% 

Km de variante 
ocolitoare, existența 

unui sistem de taxare, 
nr. de amenzi, 

suprafaţa de acces 
pietonal, nr. de 

parcări 

Administraţi
ile publice 

locale 

2016-
2021 

În funcţie 
de 

amploarea 
investiţiei 

Buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
europene 

Mare 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

A 
39.1 

Realizare a Şoselei de centura 
oraş Macin 

Reducerea 
impactului 

asupra mediului 
şi populaţiei prin 

devierea 
tranzitului auto 
din interiorul 

localităţilor către 
periferia 
acestora 

 

 Consiliul local 
Macin 2017-2019 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul 
local/judeţean, 

Guvern, fonduri 
europene 

Mare 

A 
39.2 

Realizare unei parcari 
supraterane 

Reducerea 
impactului 

asupra mediului 
şi populaţiei prin 

devierea 
tranzitului auto 
din interiorul 

localităţilor către 
periferia 
acestora 

 

 Consiliul local 
Tulcea 2017-2021 

În funcţie de 
amploarea 
investiţiei 

Bugetul local/ 
judeţean, Guvern, 
fonduri europene 

Mare 

A 
39.3 

Realizare a Şoselei de centura 
com.Frecatei 

Reducerea 
impactului 

asupra mediului 
şipopulaţiei prin 

devierea 
tranzitului auto 
din interiorul 

localităţilorcătre 
periferia 
acestora 

 

km de variante ocolitoare 
realizaţi 

Consiliul local 
Frecatei 2017-2020  

Bugetul 
local/judeţean, 

Guvern, fonduri 
europene 

Mare 

DOMENIUL PROMOVARE, CONŞTIENTIZARE, INFORMARE – toate tipurile de surse de emisie atmosferică 
M4 Campanii de Conştientiza Nr. de campanii Administraţi 2016- Administr Bugetul Medie 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

0 conştientizare a populaţiei 
cu privire la efectele 
poluării atmosferice, 

sursele majore de poluare 
şi ploluanţii specifici, 

măsurile propuse pentru 
menţinerea calităţii 

aerului la nivelul 
judeţului Dâmbovița 

rea 
populaţiei 
potenţial 

afectată de 
poluanţii 

atmosferici  

desfăşurate, nr. de 
persoane informate     

Cel puţin 12 
campanii/an în fiecare 
localitate şi cel puţin 
100 000 de persoane 
informate la nivelul 

judeţului 

a publică 
locală/judeţe

ană, 
autorităţi 
publice 

interesate 

2020 aţii 
publice 
locale, 

autorităţi 
locale – 
APM, 
GNM  

local/judeţean
, Guvern, 
fonduri 

europene 

A 
40.1 

Informări privind utilizarea de 
tehnologii nepoluante, conform 

standardelor europene 
 

Promovarea de 
tehnologii 
nepoluante 

Utilizarea mai frecventă de 
către agenții economici a 

unor tehnologii nepoluante 

Consiliul local 
Dăeni, Consiliul 

local Măcin, 
Consiliul local 

Grindu 

2016-2021 În funcție de 
amploare 
investiției 

 
 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

Medie 
 
 

A 
40.2 

Campanie de informare pentru 
populație pentru colectarea 

selectiva a deșeurilor 
 

Promovarea de 
tehnologii 
nepoluante 

Utilizarea mai frecventă de 
către agenții economici a 

unor tehnologii nepoluante 

 
 

Consiliul local 
Mahmudia 

2016-2021 În funcție de 
amploare 
investiției 

 
Buget local, 

Buget de stat, 
Fonduri 

comunitare 

Medie 

A 
40.3 

Campanie de informare pentru 
populatie pentru colectarea 

selectiva a deseurilor 

Conştientizarea 
populaţiei 
potenţial 

afectată de 
poluanţii 

atmosferici 
 
 

Sedinte publice de 
informare pentru populatie, 

amenajare puncte de 
selectare colectiva in locuri 
publice, activitati practice 
de ecologizare selectiva 

Primăria 
comunei Valea 

Nucarilor, 
Consiliul local 

Valea Nucarilor 

2016-2021 În funcție de 
amploarea 
investiției 

Buget de stat; 
Buget local; 

Fonduri europene 

Medie 

A 
40.4 

Campanie de informare sanitar 
veterinara a populatiei despre 

normele sanitar veterinare 
impuse in Uniunea Europeana in 

domeniul zootehnic si al 
cosumului alimentar 

Parteneriat cu DSV Tulcea, 
anunturi publice, flyere, 

pliante, organizare seminarii 
pentru agentii economici si 
organizare sedinte publice 

pentru populatie 
A 

40.5 
Constientizarea cetatenilor in 

gestionarea deseurilor 
Intalniri cetatenesti pentru 
identificarea necesitatii de 
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Nr. 
M/
A 

Descriere Măsură/Acțiune Rezultat 
scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada Cost Sursă de 
finanțare 

Priorit
ate 

gestionare a deseurilor 
A 

40.6 
Educarea cetățenilor privind 

importanța protejării mediului 
Responsabilizar
ea cetățenilor în 
ceea ce privește 

protejarea 
mediului și 
prevenirea 

poluării 

Încurajarea voluntariatului, 
plantare pomi, colectare 

deșeuri etc. 

Administrația 
publică 

Permanent - Buget local Mare 

A 
40.7 

Participarea la Saptamana  
mobilitatii europene, Earth hour, 

campanii de colectare DEEE 

Conștientizarea 
populației 

 

Campanii anuale sau ad-hoc Consiliul local 
Tulcea 

2016-2021 În funcție de 
amploare 
investiției 

Buget local, 
Buget de stat, 

Fonduri 
comunitare 

 
Medie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

M-Măsura 

A-Acțiunea 

APM-Agenţia pentru Protecţia Mediului 

GNM-Garda Naţională de Mediu 
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IJSU-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

OSPA-Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

AFM-Administraţia Fondului pentru Mediu 
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ANEXA 2 Hărți 

Figura 1 Localizarea județului Tulcea 
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Figura 2 Principalele tipuri de sol din județul Tulcea 
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Figura 3 Harta temperaturilor medii lunare multianuale (2010-2015) la nivelul județului Tulcea 
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Figura 4 Harta precipitațiilor medii lunare multianuale (2010-2015) la nivelul județului Tulcea 
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Figura 5 Localizarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în județul Tulcea 
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Figura 6 Localizarea instalațiilor importante privind impactul asupra calității aerului la nivelul județelor Tulcea, Galați, Brăila, Constanța 
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Figura 7 Localizarea instalațiilor IPPC relevante aflate la mai puțin de 5 km distanță față de limita județului Tulcea 
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Figura 8 Rețeaua de drumuri la nivelul județului Tulcea 
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Figura 9 Harta distribuţiei emisiilor de PM2,5 provenite din surse staţionare la nivelul județului Tulcea 
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Figura 10 Harta distribuţiei emisiilor de PM10 provenite din surse staţionare la nivelul județului Tulcea 
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Figura 11 Harta distribuţiei emisiilor de CO provenite din surse staţionare la nivelul județului Tulcea 
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Figura 12 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din surse staţionare la nivelul județului Tulcea 
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Figura 13 Harta distribuţiei emisiilor de SOx provenite din surse staţionare la nivelul județului Tulcea 
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Figura 14 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din trafic la nivelul celor mai importante drumuri comunitare din județul Tulcea 
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Figura 15 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din trafic la nivelul celor mai importante drumuri județene din județul Tulcea 
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Figura 16 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din trafic la nivelul celor mai importante drumuri naționale din județul Tulcea 
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Figura 17 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din trafic la nivelul celor mai importante drumuri europene din județul Tulcea 
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Figura 18 Harta distribuţiei emisiilor de PM2.5 provenite din arderea gazelor în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 19 Harta distribuţiei emisiilor de PM10 provenite din arderea gazelor în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 20 Harta distribuţiei emisiilor de CO provenite din arderea gazelor în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 21 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din arderea gazelor în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 22 Harta distribuţiei emisiilor de SOx provenite din arderea gazelor în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 23 Harta distribuţiei emisiilor de PM2,5 provenite din arderea lemnului în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 24 Harta distribuţiei emisiilor de PM10 provenite din arderea lemnului în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 25 Harta distribuţiei emisiilor de CO provenite din arderea lemnului în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 26 Harta distribuţiei emisiilor de NOx provenite din arderea lemnului în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 27 Harta distribuţiei emisiilor de SO2 provenite din arderea lemnului în surse rezidenţiale la nivelul județului Tulcea 
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Figura 28 Harta distribuţiei emisiilor de PM2,5 provenite din utilizarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole la nivelul judeţului Tulcea 
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Figura 29 Harta distribuţiei emisiilor de PM10 provenite din utilizarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole la nivelul judeţului Tulcea 
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Figura 30 Harta distribuţiei emisiilor de NO provenite din utilizarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole la nivelul judeţului Tulcea 
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Figura 31 Harta distribuţiei emisiilor de NH3 provenite din utilizarea îngrăşămintelor pe terenurile agricole la nivelul judeţului Tulcea 
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Figura 32 Harta distribuției cantităților de îngrășăminte aplicate în agricultură la nivelul județului Tulcea 
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Figura 33 Harta distribuției cantităților de pesticide aplicate în agricultură la nivelul județului Tulcea 
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ANEXA 3 Lista agenților economici la nivel regional (conform Inventarului Național al 
Instalațiilor IPPC, 2014) 

Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

SC 
Electrocentrale 

SA 

jud. Galați, Galați 
str. Smârdan nr.3 

1.1 Arderea combustibililor în instalații 
cu o putere termică nominală totală 

egală sau mai mare de 50MW 
SC CET SA jud. Brăila, Brăila, 

Șos. Vizirului, km. 
10 

1,1 Arderea combustibililor în instalații 
cu o putere termică nominală totală 

egală sau mai mare de 50MW 
SC  Uzina 

Termoelectrica 
Midia  SA 

jud. Constanța, 
Năvodari, B-dul 
Năvodari, nr. 9A 

1,1 Arderea combustibililor în instalații 
cu o putere termică nominală totală 

egală sau mai mare de 50MW 
SC  

Electrocentrale  
București  SA  – 

Centrala   
Termoelectrica  

Palas  Constanta 

jud. Constanța, 
Constanța, B-dul 
Aurel Vlaicu nr. 

123 

1,1 Arderea combustibililor în instalații 
cu o putere termică nominală totală 

egală sau mai mare de 50MW 

SC Energoterm 
SA 

jud. Tulcea, 
Tulcea, Str.Isaccei 

nr 82 

1.1 Arderea combustibililor în instalații 
cu o putere termică nominală totală 

egală sau mai mare de 50MW 
SC Rompetrol 
Rafinare SA 

jud. Constanța, 
Năvodari, 
Bulevardul 

Năvodari, nr. 215 

1,2 Rafinarea petrolului și a gazului 

SC Arcelormittal 
Galati SA 

jud. Galați, Galați, 
str Smârdan nr.1 

2.2 Producerea fontei sau a oțelului- 
topirea primară sau secundară-, 

inclusiv pentru turnarea continuă, 
cu o capacitate de peste 2,5 tone pe 

oră 
SC Laminorul SA jud. Brăila, Brăila, 

Str. Industria 
Sârmei, nr. 2 

2.3a Exploatarea laminoarelor la cald cu 
o capacitate de peste 20 de tone de 

oțel brut pe oră 
SC Damen SA 

Galati 
jud. Galați, Galați, 

Str. Alexandru 
Moruzzi,  nr. 132 

6.7, 2.3c Tratarea suprafețelor materialelor, a 
obiectelor sau a produselor 

utilizând solvenți organici, în 
special pentru apretare, imprimare, 

acoperire, degresare, 
impermeabilizare, glazurare, 

vopsire, curățare sau impregnare, cu 
o capacitate de consum de solvent 
organic mai mare de 150 kg pe oră 
sau mai mare de 200 de tone pe an; 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

Aplicarea de straturi protectoare de 
metale topite cu un flux de intrare 
de peste 2 tone de oțel brut pe oră 

SC Profiland 
SRL 

jud. Galați, Galați, 
str. Portului, nr.15 

2.3c Aplicarea de straturi protectoare de 
metale topite cu un flux de intrare 
de peste 2 tone de oțel brut pe oră 

SC Promex SA jud. Brăila, Brăila, 
Str. Industriei, nr. 

17 

2,4 Exploatare de turnătorii de metale 
feroase cu o capacitate de producție 

de peste 20 de tone pe zi 
SC Feral SRL jud. Tulcea, 

Tulcea, str 
Taberei, nr. 2 

2.5a Producerea de metale neferoase 
brute din minereuri, concentrate sau 

materii prime secundare, prin 
procese metalurgice, chimice sau 

electrolitice 
SC  Almet  SA 

Navodari 
jud. Constanța, 
Năvodari, DN 

22B, km 3 

2.5b Topirea, inclusiv alierea, de metale 
neferoase, inclusiv de produse 
recuperate, și exploatarea de 

turnătorii de metale neferoase, cu o 
capacitate de topire de peste 4 tone 
pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 
de tone pe zi pentru celelalte metale 

SC Lafarge 
Ciment 

(România) SA 
Bucuresti 

jud. Constanta, 
Medgidia, Str. 

Poporului, nr. 1 

3,1 Producerea cimentului, varului și 
oxidului de magneziu 

SC Celco SA jud. Constanța, 
com. Corbu, sat 

Luminita 

3,1 Producerea cimentului, varului și 
oxidului de magneziu 

SC Prefab 
Construct SRL 

jud. Constanta, 
com. Cobadin, sos. 
Constantei, nr. 37 

3,5 Fabricarea produselor de ceramică 
prin ardere, în special țigle, 

cărămizi, cărămizi refractare, plăci 
ceramice- gresie, faianță, obiecte 
din ceramică sau porțelan, cu o 

capacitate de producție de peste 75 
de tone pe zi și/sau cu o capacitate a 

cuptorului de peste 4 mc și cu o 
densitate pe cuptor de peste 

300kg/mc 
SC Profiland 

SRL (Biodiesel) 
jud. Galați, Galați, 
str. Portului, nr.15 

4.1 Producerea compușilor chimici 
organici 

SC Linde Gaz 
Ramania SRL 

jud. Galați, Galați, 
str. Alexandru 

Moruzzi,  nr. 132 

4.1 Producerea compușilor chimici 
organici 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

SC Air Liquide 
Romania SRL 

jud. Brăila, Brăila, 
str. Industria 
Sarmei nr. 10 

4,1 Producerea compușilor chimici 
organici 

SC Rompetrol 
Petrochemicals 

SRL 

jud.  Constanța, 
Năvodari, B-dul. 
Năvodari, nr. 215 

4,1 Producerea compușilor chimici 
organici 

SC Rbd Sigma 
SRL 

jud. Constanța, sat 
Sacele 

4,1 Producerea compușilor chimici 
organici 

SC Marnico 
Chim Prod SRL 

jud. Constanța, 
zona Palazu Mare, 

parcela A 
663/4/1/2 

4,1 Producerea compușilor chimici 
organici 

SC Bioville SRL jud. Constanta, loc. 
Râmnicu de Jos, 

str. Fabricii nr. 28 

4,1 Producerea compușilor chimici 
organici 

SC Alum SA jud. Tulcea, 
Tulcea, str. Isaccei, 

nr. 82 

4,2 Producerea compușilor chimici 
anorganici 

SC Combinatul 
de Ingrasaminte 

Chimice SA 

jud. Constanța, 
Năvodari, str. 
Principala nr.1 

4,3 Producerea de îngrășăminte pe bază 
de fosfor, azot sau potasiu - 

îngrășăminte simple sau complexe 
SC Decinera SRL jud. Galați, Galați, 

str. Bazinu Nou, 
nr. 83 

5.2 Eliminarea sau valorificarea 
deșeurilor în instalații de incinerare 

a deșeurilor sau în instalații de 
coincinerare a deșeurilor 

OMV Petrom - 
Statie de 

bioremediere si 
depozit de 

deseuri 
nepericuloase 

Smardan 

jud. Galați, com. 
Smârdan, T43 

5.1, 5.4 Eliminarea sau valorificarea 
deșeurilor periculoase, cu o 

capacitate de peste 10 tone pe zi, 
implicând desfășurarea uneia sau a 

mai multora dintre următoarele 
activități; Depozitele de deșeuri, 

astfel cum sunt definite la lit. b) din 
anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Setcar SA jud. Brăila, mun. 
Brăila, sos. 

Vizirului, km. 10 

5.1b Tratare fizico-chimică 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

SC Masada 
International 

SRL 

jud. Constanța, 
oraș Ovidiu, str. 

Interioara, nr. 10B 

5.1, 5.5 Eliminarea sau valorificarea 
deșeurilor periculoase, cu o 

capacitate de peste 10 tone pe zi, 
implicând desfășurarea uneia sau a 

mai multora dintre următoarele 
activități; Depozitarea temporară a 
deșeurilor periculoase care nu intră 

sub incidența pct. 5.4 înaintea 
oricăreia dintre activitățile 

prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, și 5.6, 
cu o capacitate totală de peste 50 de 

tone, cu excepția depozitării 
temporare, pe amplasamentul unde 

sunt generate, înaintea colectării 
SC Eco Fire 
Sistems SRL 

jud. Constanța, 
com. Lumina, 

parcela A314/1/1 

5,1 Eliminarea sau valorificarea 
deșeurilor periculoase, cu o 

capacitate de peste 10 tone pe zi, 
implicând desfășurarea uneia sau a 

mai multora dintre următoarele 
activități 

SC  Oil  Prod 
S.R.L. 

jud. Constanța, 
Constanța, incinta 
S.C. Oil Terminal 
S.A., Depozit II B 

5,1 Eliminarea sau valorificarea 
deșeurilor periculoase, cu o 

capacitate de peste 10 tone pe zi, 
implicând desfășurarea uneia sau a 

mai multora dintre următoarele 
activități 

SC Romeco 
International 

Service Company 
SRL 

jud. Constanța, 
Constanta, Str. 
Uzinei, nr. 1A 

5,1 Eliminarea sau valorificarea 
deșeurilor periculoase, cu o 

capacitate de peste 10 tone pe zi, 
implicând desfășurarea uneia sau a 

mai multora dintre următoarele 
activități 

Serviciul Public 
Ecosal - Depozit 

ecologic de 
deseuri 

nepericuloase 
Tirighina 

jud. Galați, Zona 
Barbosi, Mun. 

Galați 

5.4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Tracon SRL jud. Brăila, 5,4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

Muchea, com. 
Siliștea 

sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 
la Hotărârea Guvernului nr. 

349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Tracon SRL jud. Constanța, 
Ovidiu 

5,4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Ecogold 
Invest SA 

jud. Constanta, 
Albești 

5.4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Iridex Group 
Import Export 

jud. Constanța, 
Costinești, sat 

Schitu 

5,4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Iridex Group 
Import Export 

jud. Constanța, 
incinta Port 
Constanța 

5,4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Ecorec SA 
Bucuresti 

jud. Tulcea, 
Tulcea-Dealul 
Ciuperca zona 
Vararie, str. 
Taberei, fn 

5.4 Depozitele de deșeuri, astfel cum 
sunt definite la lit. b) din anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 

primesc peste 10 tone de deșeuri pe 
zi sau cu o capacitate totală de peste 

25.000 de tone, cu excepția 
depozitelor de deșeuri inerte 

SC Celhart 
Donaris SA 

jud. Brăila, Brăila, 
Sos. Vizirului, km. 

10 

6.1b Producerea în instalații industriale 
de: hârtie sau carton, cu o 

capacitate de producție de peste 20 
de tone pe zi 

SC Zaharul Liesti 
SA 

jud Galați, Liesti, 
Str. Fabricii nr.1 

6.4b(ii) Tratarea și prelucrarea, cu excepția 
ambalării exclusive, a următoarelor 

materii prime, care au fost, în 
prealabil, prelucrate sau nu, în 
vederea fabricării de produse 
alimentare sau a hranei pentru 

animale, din: numai materii prime 
de origine vegetală, cu o capacitate 
de producție de peste 300 de tone 
de produse finite pe zi sau de 600 

de tone pe zi în cazul în care 
instalația funcționează pentru o 

perioadă de timp de cel mult 90 de 
zile consecutive pe an 

SC Cazacioc & 
CO SRL 

jud. Tulcea, com. 
Smârdan strada 

Cuza Voda 

6.5 Eliminarea sau reciclarea 
subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului 
uman, prevăzute de Regulamentul 

(CE) nr. 1.069/2009 al 
Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 
de stabilire a unor norme sanitare 
privind subprodusele de origine 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

anumală și produsele derivate care 
nu sunt destinate consumului uman 

și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate 

de tratare de peste 10 tone pe zi 
SC Avicola SA 

Buzau 
jud. Galați, com 

Tulucești 
6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 

curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Condor SA jud. Galați, com. 
Matca sat Matca, 

str. Principala, 
nr.1002 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Vanbet SRL jud. Galați, loc. 
Furcenii Noi, com. 

Cosmești 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Vanbet SRL jud Galați, com. 
Ivesti 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Avicola Sivita 
SA 

jud Galați, com. 
Tulucești, sat 

Șivița 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Agrimon SA - 
Ferma Plopu 

jud. Brăila, loc. 
Plopu, Oraș Ianca 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Drymon SRL 
(fosta SC 

jud. Brăila, com. 
Traian, loc. Traian 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

Agrimon SRL) - 
Ferma Traian 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Drymon SRL 
(fosta  SC 

Maragri Impex 
SRL) - Ferma 

Pietroiu 1 

jud. Brăila, com. 
Vădeni, loc. 

Pietroiu 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Drymon SRL 
(fosta SC 

Maragri Impex 
SRL) - Ferma 

Pietroiu 2 

jud. Brăila, com. 
Vădeni, loc. 

Pietroiu 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Ecoavis Best 
Proiect SRL 

jud. Brăila, oraș 
Faurei 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Drymon SRL 
(fosta SC 

Maragri Impex 
SRL) - Ferma 

Oprisenesti 

jud. Brăila, oraș 
Ianca, loc. 
Oprisenesti 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Ferma 
Buzoiana SRL 

jud. Brăila, com. 
Surdila Greci 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Top Vision 
SRL 

jud.Constanța, 
com. Corbu, str. 
Sibioara nr. 22 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Avicola 
Lumina SA 

jud. Constanta, 
com. Lumina 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

păsări de curte, așa cum sunt 
definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 

lege 
SC La - Ferm 

Grup SRL 
jud. Constanta, 
oraș Năvodari, 

zona depozit 10 -
Trup Mamaia 

Nord, Str. D1, nr. 
79, Lot 320 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Avimar 
Veterynary SRL 

jud. Constanta, 
com. Mihail 

Kogălniceanu 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Ferma 1 
Mangalia SRL 

jud. Constanta, 
mun. Mangalia, 

trup izolat 
intravilan, DJ 391 
Mangalia – Albești 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Ferma 2 
Mangalia SRL 

jud. Constanta, 
mun. Mangalia, 

trup izolat 
intravilan, DJ 391 
Mangalia – Albești 

6.6a Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 

peste: 40.000 de locuri pentru 
păsări de curte, așa cum sunt 

definite la art. 3 lit. rr) din prezenta 
lege 

SC Cerealprod 
SA 

jud. Galați, com. 
Independenta 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Vegetal 

Trading SRL 
jud. Brăila, com. 

Tufești 
6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 

curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Vegetal 

Trading SRL 
jud. Brăila, com. 
Tufești, T6, P2-

11/2, P2 11/3, P2 -
11/4 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Cruciani 
Impex SRL 

jud. Brăila, com. 
Mircea Vodă, sat 

Dedulești 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

SC Degaro SRL jud. Constanța, loc. 
Sibioara, com. 

Mihail 
Kogălniceanu 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Crinsuin SA jud. Constanța, 

com. Pecineaga, 
6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 

curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Belsuintest 

SRL 
jud. Constanța, 

com. 
Independenta, sat 

Movila Verde 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Carniprod 

SRL 
jud. Tulcea, 
Tulcea, sos. 

Tulcea-Murighiol 
km 4-5 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Pig Com SA jud. Tulcea, com. 

Mihai Bravu, Satu 
Nou DJ 229 

6.6b Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 2.000 de locuri pentru porci 

de producție (peste 30 kg) 
SC Vegetal 

Trading SRL 
jud. Brăila, com. 
Tufești, T2, P45-

51 

6.6c Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 750 de locuri pentru scroafe 

SC Degaro SRL jud. Constanța, 
com. Fântânele 

6.6c Creșterea intensivă a păsărilor de 
curte și a porcilor, cu capacități de 
peste: 750 de locuri pentru scroafe 

SC Rodata SRL jud. Constanța, 
Contanta, str. 

Celulozei, nr. 6 

6.7 Tratarea suprafețelor materialelor, a 
obiectelor sau a produselor 

utilizând solvenți organici, în 
special pentru apretare, imprimare, 

acoperire, degresare, 
impermeabilizare, glazurare, 

vopsire, curățare sau impregnare, cu 
o capacitate de consum de solvent 
organic mai mare de 150 kg pe oră 
sau mai mare de 200 de tone pe an 

SC Vard Tulcea 
SA 

jud. Tulcea, 
Tulcea, str. Ing. 

Dumitru Ivanov, nr 
22 

6.7 Tratarea suprafețelor materialelor, a 
obiectelor sau a produselor 

utilizând solvenți organici, în 
special pentru apretare, imprimare, 

acoperire, degresare, 
impermeabilizare, glazurare, 

vopsire, curățare sau impregnare, cu 
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Numele instalației Amplasament Activitatea 
principală 
conform 

Anexei I  a  
Directivei 

2010/75/UE 
(IED) 

Descriere activitate 

o capacitate de consum de solvent 
organic mai mare de 150 kg pe oră 
sau mai mare de 200 de tone pe an 
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ANEXA 4 Lista principalilor agenți economici la nivelul județului Tulcea 

Nr. 
Crt Agent economic Localizare Activitatea desfășurată Capacitate 

1. S.C. AKER TULCEA S.A. Tulcea, Str. Portului, nr. 8 

Instalații pentru tratarea suprafeței materialelor, obiectelor sau 
produselor, utilizând solvenți organici în special pentru gresare, 

imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, 
impermiabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curățare, 

impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 
150 kg/h sau 200 t/an. 

40 blocsecții/an 

2. S.C. ALUM S.A. Tulcea, Str. Isaccei nr. 82 

Instalaţii pentru producerea de substanţe chimice anorganice de 
baza, cum ar fi: 

e) nemetale, oxizi metalici ori alţi compuşi anorganici, in 
principal :carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu. 

1.1. -  Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare 
de 50 MW. 

5.4. – Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone 
deşeuri/zi sau având o capacitate totala mai mare de 25.000 tone 

deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte 

600.000 t/an 

3. S.C. CARNIPROD S.R.L. Comuna Murighiol, Șos. Tulcea, km 4-5 
Instalații pentru cerșterea intensivă a porcilor, având o capacitate 

mai mare de 2000 de locuri, pentru porci de producție (cu o 
greutate mai mare de 30 de kg) 

28.000 locuri/an 

4. S.C. CAZACIOC & CO 
S.R.L. Comuna Smârdan, Str. Cuza Vodă, nr. 17 Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de 

animale si a deseurilor de animale 10 t/zi 

3. S.C. ECOREC S.A. Tulcea- Zona Vărărie, Str. Taberei, fn Depozit zonal cu 8 celule de depozitare (4 - deseuri municipale, 4 
- deseuri periculoase stabile nereactive) 25.000 t/an 

6. S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea, Str. Isacei, nr. 82 Instalații de ardere cu capacități de combustie mai mari de 50 
MW 50 Gcal/h 

7. S.C. FERAL S.R.L. Tulcea, Str. Taberei, nr. 2 
Instalații pentru producerea de metale neferoase brute din 

minereuri, concentrate, materii prime secundare, prin procese 
metalurgice 

350.000-365.000 
Nm3/h 
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Nr. 
Crt Agent economic Localizare Activitatea desfășurată Capacitate 

8. S.C. PIGCOM S.A. Comuna Mihai Bravu, Localitatea Satu 
Nou, D.J. 229, km 43 

Instalații pentru creșterea intensivă a porcilor, având o capacitate 
mai mare de 2000 de locuri penru porci de producție (cu o 

greutate ce depășește 30 de kg) 
28.000 locuri/an 

9. S.C. TABCO CAMPOFRIO 
S.A. Tulcea, Str. Prislav, nr. 177 Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai 

mare de 50 t/zi 50 t/zi 

10. S.C. UNIVET S.R.L Măcin, Str. 1 Decembrie, nr. 139 A Creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitatea de peste 
40.000 locur 300.000 capete/an 

11. S.C. VARD TULCEA S.A. Tulcea, Str. Inginer Dumitru Ivanov, nr. 
22 Construcția de nave și structuri plutitoare  
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ANEXA 5 Poluanții emiși la nivel județean din principalele tipuri de activități economice 

 

 

  
Emisii relevante 

Tip de activitate Lat Long 

 
PM
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PM

2.
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SO

x 
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e 
gr

el
e  
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O

x 

 
N

H
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Creșterea porcinelor 
28.72 
28.85 

44.941 
45.158 1 1 1 1 

 
1 1 

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 28.801 45.174 1 
      Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 28.801 45.174 1 1 

  
1 1 

 Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase 28.762 45.186 1 
      Prelucrarea și conservarea cărnii 28.82 45.195 1 1 

 
1 

 
1 

 Producerea de metale neferoase brute 28.877 45.188 1 1 
 

1 1 1 
 Producția și distribuția energiei termice și a apei calde 28.800 45.2 1 1 1 1 

 
1 

 Producere de substanțe chimice anorganice 28.461 45.104 1 1 1 1 
 

1 
 Construcția de nave și structuri plutitoare 28.766 45.19 1 1 

 
1 1 1 

 Creșterea intensivă a pasărilor de curte 85.456 52.388 1 1 1 1 
 

1 1 
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