Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRŞOV

RAPORT privind
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1. Caracterizarea factorilor de mediu
1.1. Factor de mediu AER
La nivelul A.P.M. Braşov, supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele
reţele:
a).

Reţeaua manuală

În reţeaua manuală de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea
concentraţiei de amoniac, hidrogen sulfurat şi pulberi sedimentabile.
Metodele folosite pentru determinarea poluanţilor din reţeaua manuală prevăzute STAS
12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate” sunt indicate tabelul următor.
Tabelul 1.1.1: Metode de determinare a poluanţilor în reţeaua manuală de monitorizare
Nr.
crt.
1
2
3

Poluant
Amoniac
Hidrogen sulfurat
Pulberi sedimentabile

Metoda de
determinare
spectrofotometrică
spectrofotometrică
gravimetrică

Standard de
determinare
STAS 10812-76
STAS 10814-76
STAS 10195-75

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din
zonele protejate. Condiţii de calitate”, care prevede o concentraţie maxim admisă de 0,3 mg/m 3
pentru valoarea mediei de scurtă durată de amoniac, 0,0150 mg/m3 pentru valoarea mediei de
scurtă durată de hidrogen sulfurat şi respectiv 17 mg/m2lună pentru pulberile sedimentabile.
b).

Reţeaua automată.

Calitatea aerului în aglomerarea Braşov este monitorizată prin măsurători continue în 5
staţii automate amplasate, conform criteriilor indicate în legislaţie, în zone reprezentative pentru
fiecare tip de staţie:

Staţie de trafic: staţia BV1 – B-dul Calea Bucureşti – amplasată în zonă cu trafic
intens;

Staţie de trafic: staţia BV3 – B-dul Gării – amplasată în zonă cu trafic intens;

Staţie de fond urban: staţia BV2 – str. Memorandului – amplasată în zonă
rezidenţială, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare
urbană;
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Staţie industrială: staţia BV5 – B-dul Al. Vlahuţă – al cărei amplasament a rezultat
din evaluarea preliminară a calităţii aerului pentru a evidenţia influenţa emisiilor din
zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Braşov;

Staţie de fond suburban: staţia BV4 – comuna Sânpetru – având ca obiectiv
evaluarea expunerii la ozon a populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării.

Staţie de tip EMEP: EM-1 – comuna Fundata – monitorizează şi evaluează poluarea
aerului în context transfrontier la lunga distanța.
În legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost stabilită aglomerarea Braşov
în limitele administrative ale municipiul Braşov, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populaţie
al cărei număr depăşeşte 250.000 locuitori fiind astfel justificată necesitatea evaluării şi gestionării
aerului înconjurător.


Legendă:
Staţia BV-1; adresa Braşov, Calea
Bucureşti / Str. Soarelui
Staţia BV-2; adresa: Braşov, Str.
Memorandului, fn
Staţia BV-3; adresa: Braşov, B-dul
Gării / Str. Lăcrămioarelor
Staţia BV-4; adresa: Sânpetru, Str.
Morii fn
Staţia BV-5; adresa: Braşov , B-dul
Al. Vlahuţă/Parcul Mic
Staţia EM-1; adresa: Fundata
Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Braşov
Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană,
valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele
nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.
În staţiile de monitorizare din aglomerarea Braşov, parte integrantă a reţelei naţionale de
monitorizare a calităţii aerului, se efectuează măsurători continue pentru: dioxid de sulf (SO 2), oxizi
de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10) automat (prin
nefelometrie ortogonală), ozon (O3) şi precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen,
o-xilen, m-xilen şi p-xilen). Corelarea nivelului concentraţiei poluanţilor cu sursele de poluare, se
face pe baza datelor meteorologice obţinute în staţiile prevăzute cu senzori meteorologici de
direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitaţii şi intensitate a radiaţiei solare.
Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanţilor specifici sunt metodele de
referinţă prevăzute în Legea 104/2011, sau metode echivalente pentru care se determină factorul
de echivalenţă. În tabelul 1.1.1sunt indicate metodele de măsurare a poluanţilor în reţeaua
naţională de monitorizare a calităţii aerului:
Tabelul 1.1.2: Metode de referinţă pentru monitorizarea poluanţilor în reţeaua naţională de
monitorizare a calităţii aerului
Nr.
crt.

Poluant

Metoda de
determinare

1

Dioxidul de sulf

metoda fluorescenţei
în ultraviolet

2

Oxizi de azot

metoda prin
chemiluminiscenţă

Standard de referinţă
SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător – Metodă
standard de măsurare a concentraţiei de dioxid de sulf
prin fluorescenţă în ultraviolet
SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător – Metodă
standard de măsurare a concentraţiei de dioxid de azot
şi oxizi de azot prin chemiluminiscenţă
2
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Standard de referinţă

SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător – Metodă
standard de măsurare a concentraţiei monoxid de
carbon prin spectroscopie în infraroşu nedispersiv
SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător – Metodă
metoda fotometrică
4
Ozon
standard de măsurare a concentraţiei de ozon prin
în ultraviolet
fotometrie în ultraviolet
SR EN 12341 Calitatea aerului înconjurător – Metodă
Pulberi în
standardizată de măsurare gravimetrică pentru
5
suspensie
metoda gravimetrică
determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM 2,5 a
PM 10 şi PM2,5
particulelor în suspensie
SR EN 14662 partea 3 Calitatea aerului înconjurător –
6
Benzen
gaz cromatografie
Metodă standard de măsurare a concentraţiei de benzen
Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 şi au scopul
de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului.
Monoxid de
carbon

3

Tabelul 1.1.3. Obiective de calitate a aerului ambiental
Nr.
Crt.

Poluant

1

Dioxid de sulf

2

Oxizi de azot

3

Ozon

4

PM 10

Obiective de calitate a aerului
500 g/m3 – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte
Prag de
reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafaţă de cel puţin
alertă
100 km2 sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
350 g/m3 – valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane
Valori
125 g/m3 – valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane
limită
20 g/m3 – valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendarisitic şi iarna
1 martie – 31 martie)
400 g/m3 – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte
Prag de
reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafaţă de cel puţin
alertă
100 km2 sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
200 g/m3 NO2 – valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane
Valori
40 g/m3 NO2 – valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane
limită
30 g/m3 NOx – valoarea limită anuală pentru protecţia vegetaţiei
Prag de
240 g/m3 – media pe 1 oră
alertă
120 g/m3 – valoare ţintă pentru protecţia sănătăţii umane
Valori
ţintă
18.000 g/m3 x h – valoare ţintă pentru protecţia vegetaţiei
Obiectiv 120 g/m3 – obiectivul pe termen lung pentru protecţia sănătăţii
pe
umane
termen
6000 g/m3 x h – obiectivul pe termen lung pentru protecţia
lung
vegetaţiei
50 g/m3 PM 10 – valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii
Valori
umane
limită
40 g/m3 PM10 – valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii
umane
Valoare
25 g/m3 – valoare limită pentru media anuală (1 ianuarie 2015)
limită

5

PM 2,5

6

Monoxid de
carbon

Valoare
limită

10 mg/m3 – valoare limită pentru protecţia sănătăţii umane

7

Benzen

Valoare
limită

5 g/m3 – valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane

3
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1.1.1. Reţeaua manuală
.
1.1.1.1.

Amoniacul

Amoniacul este un gaz alcalin cu miros înţepător, mai uşor decât aeul, uşor solubil în apă
(482 g/L la temperatura de 250C,), inflamabil (poate forma amestecuri inflamabile / explozive cu
aerul în concentraţii cuprinse în intervalul 16 - 27% NH3 poate exploda când se aprinde), toxic la
inhalare, corosiv şi periculos pentru mediul acvatic.
În zonele urbane este emis în principal din trafic, dar şi din alte surse difuze, cum ar fi
depozitele de deșeuri urbane sau sistemele de canalizare, fiind un produs de degradare anaerobă
a materiei organice care conţine azot. De asemenea, amoniacul poate proveni din activităţi
agricole (creşterea animalelor, fertilizarea solului) şi din surse industriale (combinate chimice).
Amoniacul este, alături de NO2 şi SO2, un un precursor al pulberilor în suspensie – fracţia
PM2,5, determinând formarea azotatului de amoniu şi sulfatului de amoniu (componentă majoră a
PM2,5) în prezenţa NO2 şi SO2 (oxidat în atmosferă pentru a forma acid azotic şi respectiv acid
sulfuric). Reacţiile chimice din atmosferă (procesele de transformare şi de echilibru) în care sunt
implicaţi NO2, SO2 şi NH3 cu formarea de pulberi în suspensie (PM2,5) secundare sunt influenţate
de condiţiile meteo şi de variabilitatea prezenţei precursorilor în atmosferă.
Dioxidul de sulf (poluant primar) se poate transforma în sulfat şi ulterior în particule prin mai
multe reacţii chimice în atmosferă, reacţia de oxidare cu radicalul hidroxil fiind mecanismul
dominant. În faza gazoasă dioxidul de sulf reacționează cu radicalii hidroxil din atmosferă şi
formează sulfitul acid, care, reacționează rapid cu oxigenul și vaporii de apă şi formează acidul
sulfuric gazos (H2SO4). Acidul sulfuric gazos, care are presiune de vapori scăzută în prezența
vaporilor de apă formează picături de acid sulfuric sau condensează pe particule existente. Aceste
particule acide sunt neutralizate în prezenţa amoniacului cu formare de sulfat sau sulfat acid de
amoniu.
Oxidul de azot (poluant primar) se transformă în dioxid de azot (poluant secundar) prin
oxidare cu ozon troposferic. Dioxidul de azot poate suferi în atmosferă mai multe transformări: se
poate reduce la monoxid de azot în prezența radiației ultraviolete; se poate transforma în specii
gazoase sau radicali de scurtă durată (de exemplu, O3, N03-, N2O5); poate forma azotaţi organici,
cum ar fi azotatul de peroxiacetil (PAN); sau se poate oxida cu radicali hidroxil pentru a forma
acidul azotic. Toate aceste produse sunt gaze invizibile, care nu afectează concentrațiile sau
vizibilitatea particulelor. În prezenţa unei cantităţi suficiente de amoniac acidul azotic format din
oxidarea NO2 cu radicali hidroxil formeză azotatul de amoniu, al cărui echilibru cu amoniacul și
acidul azotic gazos este puternic influențat de temperatură și umiditate relativă. Azotatul de amoniu
poate disocia şi forma acidul azotic și amoniacul, procesul fiind favorizat de temperatura ridicată și
umiditatea relativă scăzută.
Prin urmare, pot exista fluctuații importante diurne și sezoniere ale concentraţiei de
amoniac în aer.
Creșterea poluării cu azot în aer – NHy (amoniac și ioni de amoniu) și NOx (dioxid de azot
și monoxid de azot), care se depun pe sol sunt una dintre amenințările majore ale biodiversităţii din
ultimii ani. Azotul este un nutrient limitator pentru creșterea plantelor în multe ecosisteme. Multe
specii de plante din unele habitate, fiind adaptate condițiilor sărace de nutrienți, se pot dezvolta pe
soluri cu niveluri scăzute de azot.
Pentru determinarea amoniacului, probele au fost prelevate în soluţie absorbantă dintr-un
punct de prelevare, amplasat în municipiul Braşov în zonă rezidenţială (Terasa Laboratorului APM
Braşov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate zilnic, de luni până vineri în zilele fără
precipitaţii, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentraţia de amoniac prin
spectrofotometrie UV/VIS.
Metoda folosită pentru prelevarea şi măsurarea concentraţiei de NH3 din aerul ambiental
este cea prezentată în STAS 10812/76 “Puritatea aerului. Determinarea amoniacului”, elaborată
pentru determinarea cantitativă a NH3 din aerul ambiental în domeniul de concentraţii 0,4....2µg/mL
respectiv în domeniul de concentraţii 0,267 mg/m3....1,333 mg/m3 pentru probele de scurtă durată,
la un debit de prelevare de 2,5L/min.
Evoluţia concentraţiei de NH3 (medii pe scurtă durată) în municipiul Braşov în luna
octombrie 2019 este prezentată în tabelul de mai jos.
4
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Tabel 1.1.1.1.1. Evoluţia mediilor de scurttă durată de amoniac în luna octombrie 2019
Nr.
Concentraţia de amoniac,
Concentraţia maximă admisă
Data
Crt.
mg/m3
conform STAS 12574/87
1
1-Oct-19
0,0211
2
2-Oct-19
0,0706
3
3-Oct-19
0,0340
4
7-Oct-19
0,0300
5
8-Oct-19
0,0112
6
9-Oct-19
0,0204
7
10-Oct-19
0,0137
8
11-Oct-19
0,0472
9
14-Oct-19
0,0131
10
15-Oct-19
0,0536
0,300 mg/m3
11
16-Oct-19
0,0409
12
17-Oct-19
0,0270
13
18-Oct-19
0,0305
14
21-Oct-19
0,0295
15
22-Oct-19
0,0588
16
23-Oct-19
0,0383
17
24-Oct-19
0,0264
18
25-Oct-19
0,0256
19
28-Oct-19
0,0251
20
29-Oct-19
0,0389
21
30-Oct-19
0,0387
Notă: În Laboratorul APM Braşov limita de detecţie a metodei este 0,0059 mg/m3 şi limita de
cuantificare a metodei este 0,0178 mg/m3
Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentraţiilor de amoniac măsurate au fost
mai mici decât concentraţia maximă admisă (CMA) de 0,300 mg/m3, înregistrându-se fluctuaţii în
funcţie de umiditatea şi temperatura aerului ambiental. Valoarea maximă înregistrată a fost de
0,0706 mg/m3, iar media lunară de 0,0331 mg/m3, rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiţii
de referinţă pentru aerul ambiental de 200C şi 101,3 kPa, conform SR ISO 8756/1996 “Calitatea
aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune şi umiditate”.
Trebuie menţionat faptul că valorile determinate pentru concentraţia de NH3 în aerul
ambiental între limita de detecţie a metodei şi limita de cuantificare a metodei (scrise cu caractere
italice în tabelul anterior) sunt concentraţii de NH3 în aerul ambiental care au fost detectate dar nu
neapărat determinate cantitativ în condiţiile date ale încercării (RSD a variat între 20% şi 50%) în
laboratorul APM Braşov. Concentraţiile de NH3 în aerul ambiental determinate cantitativ, cu eroare
acceptabilă de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât
limita de cuantificare a metodei (0,0178 mg/m3).
1.1.1.2.

Hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic de ouă stricate,
solubil în apă (solubilitatea în apă la 20°C este de 1 g în 242 mL). Hidrogenul sulfurat este, de
asemenea, solubil în alcool, eter, glicerol, benzină, kerosen, țiței și disulfură de carbon.
Hidrogenul sulfurat poate proveni din surse naturale şi din activităţi antropice. Sursele
naturale includ degradarea anaerobă (reducerea bacteriană anaerobă) a sulfațiilor și a compușilor
organici cu conținut de sulf. Hidrogenul sulfurat se găsește în mod natural în petrolul brut, gazele
naturale, gazele vulcanice și izvoarele termale, precum și în apele subterane. Este emis din apele
stătătoare (mlaştini) sau ape poluate și din gunoiul de grajd sau cărbune.
Hidrogenul sulfurat poate fi emis printr-o varietate de surse antropice: purificarea gazelor
naturale și de rafinare (unde este recuprat ca produs secundar), de la producerea celulozei și
hârtiei prin procedeul kraft, producere sulfurii de carbon, fabricarea acidului sulfuric și a sulfurilor
anorganice (unde se utilizează ca intermediar), fabricarea vopselelor, producerea de sulf,
fabricarea de substanțele chimice care conțin sulf, fabricile de prelucrare a produselor alimentare
și tăbăcării.
5
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În zonele urbane poluarea aerului cu hidrogen sulfurat nu este o problemă răspândită, fiind în
general localizată în vecinătatea unei surse de emisie, cum ar fi fabricile de celuloză şi hărtie prin
procedeu kraft, iazuri industriale de eliminare a deșeurilor, depozitele de deșeuri, stații de epurare,
tăbăcării şi rafinării.
Sistemul respirator este principala cale de expunere a omului la hidrogen sulfurat, atât la
locul de muncă, cât și în aerul înconjurător. În forma sa acută, intoxicația cu hidrogen sulfurat este
în principal rezultatul acțiunii asupra sistemului nervos. La concentrații de 15 mg/m 3 și mai mari,
hidrogenul sulfurat provoacă iritarea conjunctivală, afectează nervii senzoriali ai conjunctivei
(membrană cu rol de protecţie a globului ocular) şi la concentrații mai mari (peste 225 mg/m3)
apare iritarea respiratorie, existând şi riscul de edem pulmonar.(World Health Organization
Regional Office for Europe, Copenhagen, Air Quality Guidelines).
Pentru determinarea hidrogenului sulfurat, probele au fost prelevate în soluţie absorbantă
dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Braşov în zonă rezidenţială (Terasa
Laboratorului APM Braşov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, în zilele
fără precipitaţii, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentraţia de hidrogen
sulfurat prin spectrofotometrie UV/VIS.
Metoda folosită pentru prelevarea şi măsurarea concentraţiei de H2S din aerul ambiental
este cea prezentată în STAS 10814/76 “Puritatea aerului. Determinarea hidrogenului sulfurat”,
elaborată pentru determinarea cantitativă a H2S din aerul ambiental în domeniul de concentraţii
0,02....2 mg/m3 pentru probele de surtă durată (la un debit de prelevare de 1 L/min).
Evoluţia concentraţiei de H2S (medii pe scurtă durată) în municipiul Braşov în luna
octombrie 2019 este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel 1.1.1.2.1. Evoluţia mediilor de scurttă durată de hidrogen sulfurat în luna octombrie
2019
Concentraţia de hidrogen
Concentraţia maximă admisă
Data
sulfurat, mg/m3
conform STAS 12574/87
1-Oct-19
<0,0060
2-Oct-19
0,0077
3-Oct-19
0,0067
7-Oct-19
<0,0060
8-Oct-19
<0,0060
9-Oct-19
<0,0060
10-Oct-19
<0,0060
11-Oct-19
0,0067
14-Oct-19
0,0074
15-Oct-19
<0,0060
0,0150 mg/m3
16-Oct-19
<0,0060
17-Oct-19
<0,0060
18-Oct-19
<0,0060
21-Oct-19
<0,0060
22-Oct-19
<0,0060
23-Oct-19
<0,0060
24-Oct-19
<0,0060
25-Oct-19
<0,0060
28-Oct-19
<0,0060
29-Oct-19
0,0069
30-Oct-19
<0,0060

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Notă: În Laboratorul APM Braşov limita de detecţie a metodei este 0,0060 mg/m 3 şi limita de cuantificare a
metodei este 0,0180 mg/mc, mai mare decât CMA de 0,0150 mg/m3 prevăzută de STAS 12574/87.
Domeniul stabilt de STAS 10814/76 pentru determinarea H2S din aer este pentru probele de scurtă durată în
domeniul de concentraţii 0,020....2 mg/mc, mai mare decât CMA de 0,0150 mg/m3 prevăzut de STAS
12574/87.

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentraţiilor de hidrogen sulfurat măsurate
au fost mai mici decât concentraţia maximă admisă (CMA) de 0,0150 mg/m3, rezultatele
măsurărilor fiind exprimate în condiţii de referinţă pentru aerul ambiental de 200C şi 101,3 kPa,
6
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conform SR ISO 8756/1996 “Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune şi
umiditate”.
Trebuie menţionat faptul că valorile măsurate pentru concentraţia de H2S în aerul ambiental
mai mici decât limita de detecţie (raportate în tabelul anterior <0,0060 mg/m3) sunt considerate
nedetectabile (concentrațiile probelor de H2S măsurate nu se pot deosebi de valorile blank ale
metodei), iar valorile măsurate între limita de detecţie a metodei şi limita de cuantificare (scrise cu
caractere italice în tabelul anterior) sunt concentraţii de H2S în aerul ambiental care au fost
detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condiţiile date ale încercării (RSD a variat între
20% şi 50%). Concentraţiile determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator (RSD<10%),
sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cuantificare a metodei
(0,0180mg/m3).
1.1.1.3.

Pulberile sedimentabile

Indicatorul pulberi sedimentabile evidenţiază cantitatea de pulberi (sedimentabile) care se
depune în decursul a 30 de zile calendaristice pe o suprafaţă de 1 m2, acesta fiind un indicator
caracteristic pentru evidenţierea poluării cu particule grele aflate în suspensie care ulterior se
depun pe sol. Activitatea de monitorizare a calităţii aerului în aceste puncte presupune recoltarea
continuă de probe lunare, urmată de analiza şi probelor în laborator. Acest gen de analiză nu
permite evidenţierea în timp util a concentraţiilor periculoase pentru sănătatea populaţiei. Datele
obţinute din măsurări servesc alcătuirii unor baze de date şi elaborării unor rapoarte sau buletine
informative ulterioare derulării eventualelor episoade de poluare
Pentru determinarea pulberilor sedimentabile au fost prelevate probe din 3 puncte
amplasate în Braşov, în zone rezidenţiale. Probele prelevate au fost transportate în laborator şi
prelucrate pentru a se determina concentraţia prin metoda gravimetrică, valorile concentraţiilor
sunt prezentate în tabelul de mai jos și sunt mai mici decât concentraţia maxim admisă, conform
STAS 12574/1987.

Nr.
crt.
1
2
3

Tabelul 1.1.1.2. Rezultatele monitorizării pulberilor sedimentabile în luna octombrie 2019
Concentraţia maximă
Pulberi sedimentabile
Punct de masură
admisă conform STAS
[g/mp*lună]
12574/87
sediu Laborator A.P.M. Braşov
4,1
BV 3 - B-dul Gării, Braşov
3,2
17 g / mp* lună
BV 2 - str. Memorandului Braşov
3,2
1.1.2. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în aglomerarea Braşov

Datele transmise de analizoare şi senzorii meteo au fost achiziţionate continuu ca medii pe
minut în cele cinci staţii de monitorizare. Aceste valori singulare reprezintă înregistrări ale
concentraţiilor poluanţilor, care nu oferă informaţii despre apariţia poluanţilor, variaţiile din timpul
anului sau despre intensitatea sau durata unui episod cu concentraţii mari sau mici de poluant.
Pentru a interpreta şi compara datele achiziţionate, valorile medii pe minut au fost
procesate în medii orare. Media orară, influenţată de vârfurile atipice de concentraţie de scurtă
durată permite identificarea unor cicluri anuale în funcţie de ciclul de funcţionare a surselor de
emisie şi variaţia condiţiilor meteorologice de dispersie. Pentru a atenua variaţiile întâmplătoare şi
a identifica variaţiile în timp valorile orare au fost mediate pe diferite perioade: medii mobile pe 8
ore, medii zilnice, sau medii lunare. Pentru anumiţi poluanţi, cum ar fi poluanţii proveniţi din trafic şi
ozonul, care prezintă o variaţie zilnică sistematică, s-a calculat media fiecărei ore din zi din mediile
orare disponibile pentru luna octombrie 2019 şi s-a prezentat ciclul zilnic.
Rezultatele obţinute pentru poluanţii normaţi sunt prezentate în paragrafele următoare, ca
medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice şi lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore
şi sunt comparate cu obiectivele de calitate indicate în tabelul 1.1.2.
Setul de date validate disponibile conţine un număr de medii orare sau zilnice diferit pentru
parametrii monitorizaţi. Perioadele cu date lipsă sunt inerente în orice program de măsurare pentru
monitorizare continuă, oricât de bine ar fi conceput şi operat. Acestea au fost generate de
programul de calibrare şi mentenaţă planificată, variaţii sau perturbări în funcţionarea
7
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echipamentelor din staţiile de monitorizare, dar şi de funcţionări defectuoase ale echipamentelor
de măsurare şi prelevare.
1.1.2.1. Dioxidul de sulf
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită
ochii şi căile respiratorii. Poate să provină din surse naturale (erupţiile vulcanice, fitoplanctonul
marin, fermentaţia bacteriană în zonele mlăştinoase, oxidarea gazului cu conţinut de sulf rezultat
din descompunerea biomasei) şi surse antropice (sistemele de încălzire a populaţiei care nu
utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale – siderurgie, rafinărie,
producerea acidului sulfuric, industria celulozei şi hârtiei – şi din emisiile provenite de la motoarele
diesel în mai mică proporţie).
În funcţie de concentraţie şi perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătăţii
umane. Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca
afecţiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu
boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentraţie redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate
avea ca efect infecţii ale tractului respirator.
Dioxidul de sulf contribuie la acidifierea precipitaţiilor, având efecte toxice asupra solului şi
vegetaţiei, în special asupra pinului, legumelor, ghindei roşii şi negre, frasinului alb, lucernei şi murei.
Creşterea concentraţiei de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor şi erodarea monumentelor.

Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în judeţul Braşov în luna octombrie sunt
prezentate în tabelul 1.1.2.1.1:
Tabelul 1.1.2.1.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf
Nr.
crt.
1
2
3
4**

Staţia de monitorizare
Staţia fond urban
BV2 – Memorandului
Staţia de fond suburban
BV4 – Sânpetru
Staţia de fond industrial
BV5 – B-dul Al. Vlahuţă
Staţia EM1 – Fundata

Valoarea
medie lunară,
µg/m3

Valoarea maximă
a mediei orare,
µg/m3

Valoarea maximă
a mediei zilnice,
µg/m3

5,4

13,0

6,4

4,8

11,0

6,4

5,5

17,9

8,6

-

18,4

10,6

*Analizoarele de SO2 din staţia BV3 – B-dul Gării şi din staţia BV1 – Calea Bucureşti au fost defecte în luna octombrie
**Captura de date valide la staţia EM1- Fundata a fost de 41,9%

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.1.1 la staţiile de monitorizare:
valorile medii orare înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită orară pentru protecţia
sănătăţii umane de 350 µg/m3 şi decât pragul de alertă pentru SO2 de 500 µg/ m3;
 valorile medii zilnice înregistrate sunt mai mici decît valoarea limită zilnică pentru protecţia
sănătăţii umane de 125 µg/m3;
Evoluţia mediilor zilnice de SO2 înregistrate în luna octombrie la staţiile de monitorizare din
Braşov şi Sânpetru este prezentată în figura 1.1.2.1.1.


*analizoarele de SO2 din staţia BV3 – B-dul Gării şi din staţia BV1 – Calea Bucureşti au fost defecte în luna octombrie
**Captura de date valide la staţia EM1- Fundata a fost de 41,9%

Figura 1.1.2.1.1. Evoluţia mediilor zilnice de SO2 în luna octombrie
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Concentraţiile medii zilnice de SO2 determinate sunt scăzute, mult mai mici decât valoarea
limită zilnică pentru protecţia umană de 125 µg/m3, variind într-un interval îngust.
1.1.2.2. Oxizii de azot
Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în cantităţi variabile. În
staţii se monitorizează monoxidul de azot (NO), gaz incolor şi inodor, dioxidul de azot (NO2), gaz
de culoare brun-roşcat cu miros puternic înecăcios şi NOx.
Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel
mai adesea rezultând din traficul rutier şi activităţile de producere a energiei electrice şi termice din
combustibili fosili.
În funcţie de tipul lor, concentraţia şi perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte
asupra sănătăţii umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel
al monoxidului de azot. Prin expunere la concentraţii reduse de oxizi de azot este afectat ţesutul
pulmonar, iar la concentraţii ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o
concentraţie redusă produce dificultăţi în respiraţie, iritaţii ale căilor respiratorii, disfuncţii ale
plămânilor şi emfizem pulmonar prin distrugerea ţesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectaţi
de expunerea la oxizii de azot.
Expunerea vegetaţiei la oxizii de azot produce vătămarea plantelor, prin albirea sau
moartea ţesuturilor vegetale şi reducerea ritmului de creştere a acestora.
Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea
calităţii apei, acumularea nitraţilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră şi reducerea
vizibilităţii în zonele urbane. De asemenea, provoacă deteriorarea ţesăturilor, erodarea
monumentelor, corodarea metalelor şi decolorarea vopselelor.
Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în Braşov în luna octombrie sunt prezentate în
tabelul 1.1.2.2.1.:
Tabelul 1.1.2.2.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot
Nr.
Valoarea medie Valoarea minimă a Valoarea maximă a
Staţia de monitorizare
crt.
lunară, µg/m3
mediei orare, µg/m3 mediei orare, µg/m3
Staţia de trafic
1
56.2
5.3
123.7
BV1 – Calea Bucureşti
Staţia de traffic
2
81.8
9.2
160.7
BV3 – B-dul Gării
Staţia de fond urban
3
46.7
10.5
108.1
BV2 – Memorandului
Staţia de fond suburban
4
LD
17.3
91.8
BV4 – Sânpetru
Staţia de fond industrial
5
66.0
6.2
142.2
BV5 – B-dul Al. Vlahuţă
6

Staţia EM1 – Fundata

-

LD

76.2

*în luna octombrie captura de date valide la staţia EM1 a fost 45,9% şi la staţia BV5 a fost 54,4%

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.2.1. la staţiile de monitorizare amplasate în
Braşov au fost respectate obiectivele de calitate pentru dioxidul de azot, valorile medii orare
înregistrate fiind mai mici decât valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane de 200µg/m 3
şi mai mici decât pragul de alertă de 400 µg/m3.
Evoluţia mediilor orare de NO2 înregistrate în luna octombrie la staţiile de monitorizare este
prezentată în figura 1.1.2.2.1.
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*în luna octombrie captura de date valide la staţia EM1 a fost 45,9% şi la staţia BV5 a fost 54,4%

Figura 1.1.2.2.1. Evoluţia mediilor orare de NO2 în luna octombrie
În graficul anterior se observă că cele mai mari concentraţii au fost măsurate la staţia de
trafic BV3 – B-dul Gării.
Ciclul zilnic al NO2 şi NO în baza datelor înregistrate şi validate în luna octombrie de la
staţiile de monitorizare din Braşov este prezentat în figura 1.1.2.2.2.

*în luna octombrie captura de date valide la staţia EM1 a fost 45,9% şi la staţia BV5 a fost 54,4%

Figura 1.1.2.2.2. Ciclul zilnic al NO2 şi NO
Figura 1.1.2.2.2. prezintă evoluţia concentraţiei de oxizi de azot în timpul zilei în funcţie de
variaţia fluxului traficului rutier şi a condiţiilor de dispersie. Valorile concentraţiei de NO prezintă un
maxim în timpul dimineţii, în intervalul orar în care traficul este mai intens şi scade pe parcursul
restului zilei. Deşi ar trebui să existe un pic similar în timpul serii datorat emisiilor echivalente,
dispersia determină apariţia unui pic mai mic.
În urma proceselor de ardere a combustibililor se formează un amestec de NO şi NO 2, în
care aproximativ 90% este NO. Deşi este emis direct de surse într-o proporţie mică, NO2 se
formează în atmosferă prin oxidarea NO produs la arderea combustibililor fosili cu O 3 troposferic
prezent în atmosferă. În aceste condiţii în zonele urbane cu trafic intens concentraţia oxizilor de
azot este mai mare fiind favorizată prezenţa NO.
În figura 1.1.2.2.3. este prezentat ciclul zilnic al oxizilor de azot pentru zilele lucrătoare din
săptămână şi pentru zilele de weekend în municipiul Braşov în baza datelor validate achiziţionate
la staţiile de monitorizare în luna octombrie.
La Sânpetru şi Fundata valorile concentraţiei de NO şi NO2 sunt mai mici, staţiile fiind
amplasate la distanţă de surse care emit oxizi de azot.
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Figura 1.1.2.2.3. Ciclul zilnic al oxizilor de azot în timpul săptămânii
În figura 1.1.2.2.3. se poate observa variaţia diurnă a concentraţiei de NO în funcţie de
variaţia fluxului de trafic şi a condiţiilor de dispersie. Datele indică un pic în intervalul 7 şi 10 am,
corespunzător orelor cu trafic intens în zilele lucrătoare din săptămână şi unei stabilităţi
atmosferice ridicate. Ulterior se observă o variaţie într-un interval relativ îngust a concentraţiei de
NO. Concentraţia de NO la staţia de fond urban şi în week-end este mai scăzută în comparaţie cu
staţiile de trafic şi zilele lucrătoare, în principal, datorită traficului redus, iar perioadele în care apar
picuri coincid cu intervalul în care traficul este mai intens pentru activităţile de weekend.
Ciclul zilnic al NO2 evidenţiază un nivel de fond de NO2 prezent în atmosferă şi o creştere a
concentraţiei pe timpul zilei, ca urmare a reacţiilor fotochimice şi a prezenţei NO în concentraţii mai
mari, în special în zilele lucrătoare. În week-end concentraţia de NO2 este mai mică, în principal
datorită traficului rutier mai redus.
Concentraţiile cele mai mari de NO şi NO2 au fost înregistrate în zonele şi în perioadele cu
traficul cel mai intens.
Ciclul zilnic al NO şi CO în baza datelor înregistrate în luna octombrie la staţiile de
monitorizare din Braşov, Sânpetru ;i Fundata este prezentat în figura 1.1.2.2.4.

*în luna octombrie captura de date valide de NO la staţia EM1 a fost 45,9% şi la staţia BV5 a fost 54,4%

Figura 1.1.2.2.4. Ciclul zilnic al NO şi CO
Evoluţia mediilor orare prezentate în figura 1.1.2.2.4. confirmă faptul că traficul rutier este o
sursă importantă pentru prezenţa NO şi CO în aerul ambiental din Braşov.Corelând variaţia
concentraţiei celor doi poluanţi specifici traficului rutier se observă că valorile concentraţiilor medii
orare de NO şi CO înregistrate în Braşov au acelaşi trend, cresc simultan pe acelaşi interval orar şi
prezintă un maxim în intervalul orar în care traficul este mai intens. Concentraţia de NO şi CO la
Sânpetru este mai mică, datorită traficului redus din zona staţiei.
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În figura 1.1.2.2.5. este prezentat ciclul zilnic al CO şi NO pentru zilele lucrătoare din
săptămână şi pentru zilele de weekend în baza datelor achiziţionate la staţiile de monitorizare din
Braşov în luna octombrie.

Figura 1.1.2.2.5. Ciclul zilnic al NO şi CO în timpul săptămânii
În figura 1.1.2.2.5. se poate observa variaţia diurnă a concentraţiei de NO şi CO în funcţie
de variaţia fluxului de trafic şi a condiţiilor de dispersie. În Braşov datele indică apariţia unui pic de
concentraţie simultan pentru NO şi CO dimineaţa, în perioada cu trafic intens şi stabilitate
atmosferică ridicată, ulterior o scădere a concentraţiei pe măsură ce intensitatea traficului rutier
scade. În week-end concentraţia celor doi poluanţi este mai mică, în principal datorită traficului
rutier mai redus, creşterile fiind cauzate de intensificarea emisiilor pe centura Braşovului.
La Sânpetru valorile concentraţiei de NO şi CO sunt mai mici decât în Braşov, staţia fiind
amplasată la distanţă de surse care emit NO şi CO, seară fiind se observă apariţia unui pic mai
mare, ca urmare a intensificării traficului pe centura Braşovului.
La Sânpetru şi Fundata valorile concentraţiei de NO şi CO sunt mici, staţia fiind amplasată
la distanţă de surse care emit NO şi CO.
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1.1.2.3. Ozonul
Ozonul, gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios este concentrat în stratosferă şi
asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare vieţii. În urma unor reacţii fotochimice între
oxizii de azot şi compuşii organici volatili se formează la nivelul solului ozonul troposeferic. Alături
de pulberile în suspensie este o componentă a "smogului fotochimic" în timpul verii.
Efectele ozonului asupra sănătăţii umane sunt diferite în funcţie de concentraţia ozonului
troposferic prezent în aerul ambiental. Concentraţiile mici de ozon la nivelul solului provoacă
iritarea căilor respiratorii şi iritarea ochilor, iar concentraţiile mari de ozon pot provoca reducerea
funcţiei respiratorii. Prin acţiunea agresivă exercitată asupra vegetaţiei, pădurilor şi recoltelor, care
poate ajunge până la atrofierea unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele
mai mari daune produse în sectorul agricol în Europa.
Rezultatele monitorizării O3 la staţiile de monitorizare din Braşov în luna octombrie sunt
prezentate în tabelul 1.1.2.3.1.
Tabelul 1.1.2.3.1. Rezultatele monitorizării ozonului
Nr.
crt.
1*
2
3
4
5

Staţia de monitorizare
Staţia fond urban
BV2 – Memorandului
Staţia de trafic
BV3 – B-dul Gării
Staţia de fond suburban
BV4 – Sânpetru
Staţia de fond industrial
BV5 – B-dul Al. Vlahuţă
Staţia EM1 – Fundata

Valoarea maximă
zilnică a mediei mobile
pe 8 ore, µg/m3

Valoarea minimă
a mediei orare,
µg/m3

Valoarea maximă
a mediei orare,
µg/m3

47,7

0,8

60,0

24,7

2,0

27,3

60,5

2,7

70,2

39,2

3,6

47,7

50,6

17,0

55,4

*din motive tehnice (analizor defect) captura de date valide la staţia BV2 a fost de 63% şi 8% la staţia EM1

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.3.1 valorile mediilor orare înregistrate în luna
octombrie la staţiile de monitorizare din Braşov sunt mai mici decât pragul de informare de
180µg/m3 şi pragul de alertă de 240 µg/m3.
Evoluţia maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O3 înregistrate în luna octombrie
la staţiile de monitorizare din Braşov este prezentată în figura 1.1.2.3.1.

*din motive tehnice (analizor defect) captura de date valide la staţia BV2 a fost de 63% şi 8% la staţia EM1

Figura 1.1.2.3.1. Evoluţia maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O3 în luna octombrie
În figura 1.1.2.3.1. se observă că în luna octombrie la staţiile de monitorizare din Braşov au
fost înregistrate valori mai mici decât obiectivul pe termen lung şi valoarea ţintă pentru protecţia
13

Raport privind starea mediului în judeţul B r a ş o v

Octombrie 2019

sănătăţii umane de 120 µg/m3, cele mai mari valori fiind înregistrate la staţia de fond urban BV2 –
Memorandului, la staţia de fond suburban Sânpetru şi la staţia EM1. Formarea ozonului este
catalizată de prezenţa radiaţiei solare, concentraţiile de ozon fiind mai mari în perioada în care
intensitatea acesteia este mai mare. Spre deosebire de alţi poluanţi, concentraţiile de ozon sunt în
general, mai mari în zonele depărtate de sursele primare de emisie, pe direcţia predominantă a
vântului dinspre aceste zone. Acest lucru se datorează faptului că la distanţe scurte de sursele de
NOx, aşa cum este cazul la staţiilor de trafic, ozonul este consumat chimic de NO emis.
Figura 1.1.2.3.2. prezintă ciclul zilnic al O3 pe baza datelor înregistrate în luna octombrie
la staţiile de monitorizare din Braşov şi Sânpetru.

*din motive tehnice (analizor defect) captura de date valide la staţia BV2 a fost de 63% şi 8% la staţia EM1

Figura 1.1.2.3.2. Ciclul zilnic al ozonului
Din figura anterioară se observă că formarea ozonului este catalizată de prezenţa radiaţiei
solare, concentraţiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acesteia este mai
mare şi în zona suburbană.
Figura 1.1.2.3.3. prezintă ciclul zilnic al O3 şi NO2 pe baza datelor înregistrate în luna
octombrie la staţiile de monitorizare din Braşov.

*în luna octombrie captura de date valide de NO2 la staţia BV5 a fost 54,4%

Figura 1.1.2.3.3. Ciclul zilnic al O3 şi NO2
Examinând figura anterioară se observă că în primele ore ale dimineţii, din cauza traficului
intens sunt emişi poluanţi primari în concentraţii mari, care reacţionează cu O 3 existent.
determinând astfel o uşoară scădere a concentraţiei de ozon în atmosferă în zona urbană. Odată
cu creşterea intensităţii radiaţiei solare sunt accelerate reacţiile fotochimice determinând creşterea
concentraţiei de NO2 în cursul dimineţii în intervalul orar 7 – 10 în Braşov, creşterea concentraţiei
şi apariţia picului de ozon la staţia de fond urban şi suburban, în intervalul orar 11 – 18, format prin
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reacţiile fotochimice ale NO2 cu compuşii organici volatili – precursori ai ozonului. De asemenea,
se observă că în perioada în care O3 prezintă un maxim, concentraţia de NO2 este minimă, ca
urmare a consumării NO2 la formarea O3.
1.1.2.4. Pulberile în suspensie PM10 şi PM2,5
Pulberile în suspensie sunt poluanţi primari eliminaţi în atmosferă din surse naturale (erupţii
vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip şi dispersia polenului) sau surse antropice (activităţi
industriale, procese de combustie, traficul rutier) şi poluanţi secundari formaţi în urma reacţiilor
chimice din atmosferă în care sunt implicaţi alţi poluanţi primari ca SO2, NOx şi NH3.
Fracţia PM10 a pulberilor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic
mai mic de 10 µm, iar fracţia PM 2,5 cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic
de 2,5 µm.
Rezultatele monitorizării prin metoda de referinţă gravimetrică şi automată a pulberilor în
suspensie fracţia PM10 în Braşov în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.4.1.
Tabelul 1.1.2.4.1. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracţia PM10

Nr.
Staţia de monitorizare
Crt.

1
2
3
4

Staţia de trafic
BV1 – Calea Bucureşti
Staţia de trafic
BV3 – B – dul Gării
Staţia de fond urban
BV2 – Memorandului
Staţia EM1 – Fundata

Metooda gravimterică
Valoarea
Valoarea
maximă a
medie lunară,
mediei zilnice,
µg/m3
µg/m3

Metoda automată
Valoarea
Valoarea
maximă a
medie
mediei zilnice,
lunară, µg/m3
µg/m3

37,4

79,0

29,9

47,5

39,3

83,2

23,6

40,9

31,6

69,5

27,4

72,3

17,1

43,5

19,4

57,8

Notă:Analizorul LSPM10 din staţia BV5 şi BV3 a fost defect în luna octombrie, iar în BV4 sistemul de prelevare/măsurare
s-a defectat din 12 octombrie 2018.

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.4. în luna octombrie 2019 au fost înregistrate
valori ale concentraţiei medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referinţa
(gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3:
9 valori la staţia BV1, 4 valori la staţia BV2 şi 9 valori la staţia BV3.
În figura 1.1.2.4.1. este prezentată evoluţia mediilor zilnice de PM10 în luna octombrie în
cele trei staţii de monitorizare din Braşov.

*sistemul de prelevare/măsurare s-a defectat din 12 octombrie 2018

Figura 1.1.2.4.1. Evoluţia mediilor zilnice de PM 10 în luna octombrie
Există mai multe surse care contribuie la apariţia particulelor în suspensie, cum ar fi
arderea incompletă a combustibililor în motoarele autovehiculelor, alte processe de combustie
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(arderi pentru încălzirea rezidenţială, incinerarea deşeurilor, etc), procese industriale (prelucrarea
metalelor), şantierele, uzura carosabilului, uzura anvelopelor şi corodarea părţilor metalice ale
vehiculelor; dar trebuie avute în vedere şi fenomele de transport a PM la distanţă, resuspensia
particulelor, gradul de curăţenie al drumurilor şi al autovehiculelor, precum şi sursele naturale.
Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătăţii umane, în special asupra aparatului
respirator, este influenţat de dimensiunea şi compoziţia chimică a particulelor. Particulele mari sunt
oprite în nări, unde aderă la mucus sau în gât, provocând iritaţii ale căilor respiratorii, dar de unde
pot fi eliminate. Particulele mai mici de 1 µm ajung în alveolele pulmonare unde se depun şi de
unde pot trece în sânge, provocând inflamaţii şi intoxicaţii, în funcţie de compoziţia chimică. Sunt
afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare şi respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Poluarea cu pulberi accentuează simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept şi dificultăţi în
respiraţie.
În graficul de mai jos este reprezentată evoluţia concentratiilor de PM10 în funcţie de viteza
vântului la staţia BV2 – Memorandului şi staţia BV3 – B-dul Gării, pentru perioada în care au fost
monitorizaţi simultan cei doi parametrii.

Figura 1.1.2.4.2. Evoluţia mediilor zilnice de PM 10 în funcţie de viteza vântului
la staţiile BV2 şi BV3
Din graficele anterioare se observă că cele mai mari concentraţii de PM10 se
înregistrează în condiţiile de calm atmosferic, atunci când viteza vântului este mică. În luna
octombrie viteza medie lunară a vântului a fost de 0,11 m/s la staţia BV2 şi 0,19 m/s la staţia BV3.
Vitezele foarte mici ale vântului, explicabile prin relieful zonei, determină condiţii foarte slabe
pentru dispersia PM10 şi în unele perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele
locale dar şi a celor transportate pe distanţe lungi.
Aceste date sunt reprezentative pentru a exemplifica vulnerabilitatea pe care factorii
naturali (condiţiile meteo şi topografia) o conferă Braşovului pentru poluarea aerului cu
pulberi în suspensie, fracţia PM10.
Pentru a stabili indicatorul mediu de expunere la PM 2,5, în aglomerarea Braşov, în staţia
de fond urban BV2 – Memorandului se măsoară concentraţia fracţiei PM2,5 din pulberile în
suspensie.
Rezultatele monitorizării fracţiei PM 2,5 din pulberile în suspensie în staţia de fond urban
BV2, în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.4.2.
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Tabelul 1.1.2.4.2. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracţia PM 2,5
Nr.
crt.

Staţia de
monitorizare

1

Staţia fond urban
BV2 – Memorandului

Metooda gravimterică
Valoarea
Valoarea maximă
medie lunară,
a mediei zilnice,
µg/m3
µg/m3
18,6

47,5

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice de PM 2,5 şi PM10 măsurate prin metoda gravimetrică
de referinţă înregistrate în luna octombrie în staţia de fond urban BV2 este prezentată în figura
1.1.2.4.4.

Figura 1.1.2.4.4 Evoluţia mediilor zilnice de PM 2,5 şi PM10 în luna octombrie
Din graficul anterior se observă că valorile concentraţiilor medii zilnice de PM2, 5 şi PM10
înregistrate în Braşov (la staţia BV2) au acelaşi trend, cresc simultan pe acelaşi interval de timp.
Evoluţia datelor din graficul anterior indică faptul că particulele grosiere (cu diametrul mai mare
de 2,5µm şi mai mic de 10µm) au fost componenta principală a pulberilor în suspensie
măsurate în luna octombrie.
În graficul de mai jos este reprezentată evoluţia concentratiilor de PM2,5 în funcţie de
viteza vântului la staţia BV2 – Memorandului pentru perioada în care au fost monitorizaţi simultan
cei doi parametrii.

Figura 1.1.2.4.5. Evoluţia mediilor zilnice de PM 2,5 în funcţie de viteza vântului
Din graficul anterior se observă că cele mai mari concentraţii de PM2,5 se înregistrează
în condiţiile de calm atmosferic, atunci când viteza vântului este mică. În luna octombrie viteza
medie lunară a vântului a fost de 0,11 m/s la staţia BV2. Vitezele foarte mici ale vântului,
explicabile prin relieful zonei, determină condiţii foarte slabe pentru dispersia PM2,5 şi în unele
perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele locale dar şi a celor transportate pe
distanţe lungi.
Aceste date sunt reprezentative pentru a exemplifica vulnerabilitatea pe care factorii
naturali (condiţiile meteo şi topografia) o conferă Braşovului pentru poluarea aerului cu
pulberi în suspensie, fracţia PM2,5.
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1.1.2.5. Monoxidul de carbon
La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor şi
insipid, care provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările
electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili, dar şi de la
producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului şi din trafic).
Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm
atmosferic din timpul iernii şi primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la
temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.
Efectele asupra sănătăţii populaţiei depind de concentraţia CO în aerul ambiental şi de
perioada de expunere. În concentraţii mari (de aproximativ 100 mg/m3) este un gaz toxic, fiind letal
prin reducerea capacităţii de transport a oxigenului în sânge, cu consecinţe asupra sistemului
respirator şi a sistemului cardiovascular. La concentraţii relativ scăzute afecteză sistemul nervos
central, slăbeşte pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală şi capacitatea fizică. Expunerea pe o
perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăţi respiratorii şi dureri în piept persoanelor cu
boli cardiovasculare şi determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greaţă, ameţeală,
confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupele de populaţie cele mai afectate de expunerea
la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii şi cardiovasculare,
persoanele anemice, fumătorii.
La concentraţiile monitorizate în mod obişnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra
plantelor, animalelor sau mediului.
Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon în judeţul Braşov în luna octombrie sunt
prezentate în tabelul 1.1.2.5.1.
Tabelul 1.1.2.5.1. Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon
Nr.
Crt.

Staţia de monitorizare

Valoarea maximă zilnică a
mediei mobile pe 8 ore,
mg/ m3

Valoarea maximă a
mediei orare,
mg/m3

Staţia de trafic
0,67
1,58
BV1 – Calea Bucureşti
Staţia de trafic
2
0,59
1,36
BV3 – B-dul Gării
Staţia fond urban
3
1,14
2,47
BV2 – Memorandului
Staţia de fond suburban
4*
1,46
2,86
BV4 – Sânpetru
Staţia de fond industrial
5
0,87
2,04
BV5 – B-dul Al. Vlahuţă
6
Staţia EM1 – Fundata
0,35
0,67
Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.5.1 valorile maxime zilnice ale mediilor mobile pe
8 ore înregistrate la staţiile de monitorizare sunt mai mici decât valoarea limită pentru protecţia
sănătăţii umane de 10 mg/m3.
În figura 1.1.2.5.1 este prezentată evoluţia maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore
de CO obţinute în baza datelor achiziţionate în luna octombrie la staţiile de monitorizare din judeţul
Braşov.
1

*din motive tehnice (analizor defect) captura de date valide la staţia BV4 a fost de 53,8 1%

Figura 1.1.2.5.1. Evoluţia maximelor zilnice ale mediei mobile de CO în luna octombrie
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Din figura 1.1.2.5.1 se observă că în luna octombrie au fost înregistrate valori mai mici
decât obiectivul de calitate a aerului ambiental pentru CO.
Ciclul zilnic al CO în baza datelor înregistrate în luna octombrie la staţiile de monitorizare
din judeţul Braşov este prezentat în figura 1.1.2.5.2.

*din motive tehnice (analizor defect) captura de date valide la staţia BV4 a fost de 53,8%

Figura 1.1.2.5.2. Ciclul zilnic al CO
În figura 1.1.2.5.2. se observă că evoluţia concentraţiei CO prezintă un maxim în zonele şi
perioadele cu trafic intens, din cauza emisiilor provenite din arderea combustibililor în motoarele
automobilelor.
În figura 1.1.2.5.3. este prezentat ciclul zilnic al CO pentru zilele lucrătoare din săptămână
şi pentru zilele de weekend în Braşov, Sânpetru şi Fundata, în baza datelor achiziţonate în luna
octombrie.

*din motive tehnice (analizor defect) captura de date valide la staţia BV4 a fost de 53,8%

Figura 1.1.2.5.3. Ciclul zilnic al CO în timpul săptămânii
În figura 1.1.2.5.3. se poate observa variaţia diurnă a concentraţiei de CO în funcţie de
variaţia fluxului de trafic şi a condiţiilor de dispersie. Datele indică apariţia unui pic în intervalul 7 şi
10 am, corespunzător orelor cu trafic intens în zilele lucrătoare din săptămână şi unei stabilităţi
atmosferice ridicate. Ulterior se observă o scădere graduală şi apariţia unui pic în timpul serii la
Sânpetru, ca ur,are a intensificării traficului pe centrura ocolitoare a Braşovului. La Fundata valorile
sunt mici, staţia fiind amplasată la distanţă de surse locale de emisii.
1.1.2.6. Benzenul
Benzenul, primul termen în seria compuşilor aromatici, este un compus organic insolubil în
apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină),
dar şi din evaporarea solvenţilor organici folosiţi în diferite activităţi industriale şi evaporarea în
timpul proceselor de producere, transport şi depozitare a produselor care conţin benzen.
Datorită stabilităţii chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanenţă în straturile joase
ale atmosferei, unde se poate acumula.

19

Raport privind starea mediului în judeţul B r a ş o v

Octombrie 2019

Benzenul ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental şi a fumului de ţigară sau
ingerarea unor alimente contaminate. Fumul de ţigară conţine benzen în concentraţii ridicate şi
este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi şi pasivi.
Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariţia condiţiilor mteorologice
favorabile acestui fenomen sau prin reacţii fotochimice la care benzenul este reactant. În urma
cercetărilor efectuate, benzenul a fost încadrat în clasa A1 a substanţelor cu efect cancerigen.
Rezultatele monitorizării benzenului în luna octombrie la staţiile de monitorizare din Braşov
sunt prezentate în tabelul 1.1.2.6.1.
Tabelul 1.1.2.6.1. Rezultatele monitorizării benzenului
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Staţia de monitorizare
Staţia de trafic
BV3 – B-dul Gării
Staţia fond urban
BV2 – Memorandului
Staţia de fond suburban
BV4 – Sânpetru
Staţia de fond industrial
BV5 – B-dul Al. Vlahuţă

Captura de
date valide

Valoarea
medie lunară,
µg/m3

Valoarea minimă a
mediei zilnice,
µg/m3

Valoarea maximă
a mediei zilnice,
µg/m3

92.75%

3.92

1.2

14.5

98.12%

2.21

0.7

3.7

98.52%

2.90

0.9

5.6

95.97%

2.79

0.5

8.0

Notă: în luna octombrie în staţia BV1 nu s-au efectuat măsurări ale concentraţiei de benzen din
motive tehnice (analizor defect)

În figura 1.1.2.6.1 este prezentată evoluţia mediilor zilnice de benzen la staţiile de
monitorizare din Braşov şi Sânpetru în luna octombrie.

Notă: în luna octombrie în staţia BV1 nu s-au efectuat măsurări ale concentraţiei de benzen din
motive tehnice (analizor defect)

Figura 1.1.2.6.1: Evoluţia mediilor zilnice de benzen în luna octombrie
În figura 1.1.2.6.2 este prezentat ciclul zilnic al CO şi benzenului calculat în baza datelor
achiziţionate la staţiile de monitorizare din Braşov în luna octombrie.

Figura 1.1.2.6.2: Ciclul zilnic al CO şi benzenului în Braşov
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Urmărind evoluţia similară a datelor prezentate în graficul anterior, care prezintă un maxim
în intervalul 7 – 10 am cu trafic intens, se poate concluziona că traficul rutier a fost sursa
predominantă pentru benzenul din aerul ambiental din Braşov în luna octombrie. La Sânpetru se
observă apariţia unui pic seara, când se intensifică emisiile provenite din traficul rutier de pe
centrura ocolitoare a Braşovului şi din încălzirea rezidenţială ape bază de lemn, iar Fundata se
observă un nivel mai ridicat de benzen în timpul zilei, conform datelor măsurate, captura de date
valide fiind de 11%.
1.1.2.7. Evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de
monitorizare a calităţii aerului
În baza datelor achiziţionate de la staţiile automate din reţeaua locală de monitorizare a
calităţii aerului şi validate pentru luna octombriea fost stabilit indicele general zilnic de calitatea
aerului ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru SO2, NO2, O3, CO şi PM10.
Evoluţia indicelui general de calitatea aerului, exprimat prin indici de la 1 la 6, cu
următoarea semnificaţie: 1 – excelent, 2 – foarte bun, 3 – bun, 4 - mediu, 5 – rău, 6 – foarte rău,
este prezentat mai jos, în figura 1.1.2.7.1.

Figura 1.1.2.7.1. Indicele general zilnic de calitatea aerului
Notă: Conform Art 3 alin (2) din OM 1095/2007 pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie
disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.
În luna octombrie 2019 nu s-a măsurat concentraţia de PM10 automat la staţiile BV4 şi BV5 şi concentraţia de
SO2 la staţiile BV1 şi BV3,, echipamentele de monitorizare fiind defecte.

Datele de SO2, NO2, O3, CO şi PM10 sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua Naţională de
Monitorizare a Calităţii Aerului.
Din graficul anterior se observă că în luna octombrie 2019 au fost zile în care calitatea aerului a
fost medie şi rea fiind cauzată de emisiile provenite din traficul rutier şi/sau din arderile pentru
încălzirea rezidenţială, asociate cu condiţiile nefavorabile dispersiei poluanţilor (viteza vântului
scăzută, ceaţă şi umiditate ridicată). A fost observată scăderea concentraţiei de pulberi sub
valoarea limită de îndată ce condiţiile meteorologice au determinat dispersia pulberilor în suspensie
în aerul ambiental.
1.1.2.8. Concluzii legate de calitatea aerului ambiental în aglomerarea Braşov
1. Staţiile de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea Braşov sunt instrumente în
gestionarea calităţii aerului ambiental, furnizând datele referitoare la evaluarea calităţii
aerului efectuată prin măsurători în puncte fixe.
2. În baza datelor achiziţionate şi validate pentru luna octombrie nivelul poluării din zona
monitorizată a fost scăzut, fiind înregistrată:
a. încadrarea tuturor valorilor medii orare sub pragurile de alertă pentru dioxid de sulf,
dioxid de azot şi ozon şi respectiv sub pragul de informare pentru ozon;
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b. încadrarea tuturor valorilor medii orare pentru dioxid de sulf şi pentru dioxid de azot,
a mediilor zilnice pentru PM10, cu excepţia a câte 9 valori înregistrate la staţiile
de trafic BV1şi BV3, respectiv 4 valori înregistrate la staţia BV2 şi a mediilor
zilnice de dioxid de sulf şi a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore pentru
CO sub valorile limită şi a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O 3 sub
valoarea ţintă.
3. Valorile ridicate pentru concentraţia pulberilor în suspensie au fost cauzate în principal de
intensificarea emisilor provenite din arderile pentru încălzirea rezidenţială şi din traficul
rutier, asociată cu condiţiile persistente nefavorabile dispersiei poluanţilor (viteza vântului
scăzută, ceaţă şi umiditate ridicată). De îndată ce condiţiile meteorologice au determinat
dispersia pulberilor în suspensie în aerul ambiental a fost înregistrată scăderea
concentraţiei sub valoarea limită.
4. În zona municipiului Braşov o sursă importantă de poluare şi implicit de diminuare a calităţii
aerului este traficul rutier, intensitatea sa determinând momente în care apar picuri de
concentraţie pentru poluanţii specifici monitorizaţi – CO, NO, NO2,C6H6 şi PM10.
5. În zonele situate la periferia aglomerării aerul ambiental a avut o calitate mai bună în raport
cu concentraţiile poluanţilor primari.
6. În luna octombrie 2019 au fost înregistrate valori ale concentraţiilor de amoniac, hidrogen
sulfurat şi pulberi sedimentabile în aerul ambiental mai mici decât concentraţia maximă
admisă prevăzută în STAS 12574/87.
Întocmit: Marcela Miloşan şi Ioana Benga
1.2.

Zgomot ambiental

Laboratorul APM Braşov a efectuat în luna octombrie 13 măsurări momentane ale
nivelului de zgomot ambiental. Măsurările s-au efectuat în zone în care există instituţii, şcoli,
spitale situate pe arterele cu trafic intens, zone de recreere, parcuri, în Braşov.
Punctele de monitorizare au fost stabilite pentru a evalua impactul traficului rutier
asupra mediului şi implicit a factorului uman. Condiţiile în care s-au efectuat măsurătorile au
fost alese pentru a minimiza influenţa factorilor care pot influenţa propagarea sunetului (tipul
sursei, distanţa de la sursă, absorpţia atmosferică sau terestră, vântul, temperatura,
umiditatea, reflexia pe diferite supafeţe).
Numărul de măsurări şi maximele înregistrate sunt prezentate în tabelul 1.2.1.
Tabel 1.2.1. Măsurători de zgomot în luna septembrie
Tip măsurătoare
Parcuri, zone de recreere şi odihnă
Piete, spaţii comerciale, restaurante în aer
liber
Trafic
Incintă industrială

Număr
măsurători

Maxima măsurată,
dB

Depăşiri
%

3

56,7

0%

2

61,2

0%

8
-

73,3
-

25,0%
-

Nivelul echivalent de zgomot determinat în puncte situate pe artere principale de trafic ale
municipiului Braşov s-a comparat cu nivelul de zgomot echivalent admis conform STAS
10009/2017 pentru fiecare tip de stradă şi tip de folosinţă, datorită zgomotului produs de mijloacele
de transport în comun şi autoturisme, valorile determinate situându-se în intervalul 57,8dB –
73,3dB.
Valoarea cea mai mare a nivelului echivalent de zgomot de 73,3dB a fost înregistrată în
punctul de măsurare De Mijloc_Lungă datorită traficului intens.
Nivelul echivalent de zgomot determinat în Brașov în punctele str. De Mijloc_ str. Lungă,
str. N.Iorga_Primăria Brașov a depăşit valorile admisibile ale nivelului de zgomot, reglementate
prin legislaţia în vigoare.
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1.3.Radioactivitatea mediului
Componentă a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM),
Staţia de Radioactivitate Braşov derulează un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru
presupune măsurători ale activităţii β globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)90 asupra factorilor de
mediu: aer, depuneri atmosferice, ape brute de suprafaţă şi de adîncime, sol necultivat şi vegetaţie
spontană (aprilie-octombrie), precum şi măsurători ale debitului de doză gamma.
Avantajul măsurătorilor β globale : eficacitatea de detecţie β este mult mai mare, deci
volumul probelor colectate poate fi mai mic şi implicit timpul necesar obţinerii valorilor
radioactivităţii va fi mai mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenţi, probele prelucrate se trimit
lunar spre analiză γ spectrometrică la Laboratorul Naţional de Referinţă din cadrul ANPM
Bucureşti
Tot aici se trimit zilnic în flux rapid rezultele măsurărilor β globale. După validare, acestea
sunt preluate în circuit internaţional.
Radioactivitatea naturală a mediului este sursa majoră de iradiere (internă şi externă) a
organismului uman. Radioactivitatea naturală este determinată de prezenţa în aer, apă, sol,
vegetaţie, organisme animale a substanţelor radioactive de origine terestră, existente în mod
natural din cele mai vechi timpuri, la care se adaugă radiaţia cosmică.
Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de
descendenţii gazelor radioactive Radon şi Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse în sol la un
anumit pas al dezintegrării capilor de serie, elementele radioactive U-238 şi respectiv Th-232,
aflate în scoarţa terestră în cantităţi mici, încă de la formarea Pământului. În procesul de
dezintegrare radioactivă, descendenţii de viaţă scurtă sau lungă ai Radonului migrează rapid în
aer: o parte rămân în galerii, peşteri, tunele, o altă parte difuzează prin sol işi iese rapid la
suprafaţa terestră. În momentul formării, aceşti descendenţi sunt ionizaţi pozitiv şi pot forma
complexe care se pot ataşa de particulele de praf şi aerosoli.
Toronul, având un timp de înjumătăţire foarte mic, se dezintegrează foarte repede, deci în
mediu este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent în particulele de sol,
provenit el însuşi din seriile uraniului şi toriului.
Radioactivitatea aerului se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor
atmosferici. Se efectuează două aspiraţii pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuţiei
radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este măsurat de 3 ori (la 3 minute
de la recoltare, la 20 de ore şi la 5 zile).
Pe baza valorilor obţinute, se calculează şi activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei mai
răspandiţi în atmosferă: Radon (Rn-222) cu timp de înjumătăţire de 3.82 zile şi Toron (Rn-220) cu
timp de înjumătăţire de 55.6 secunde.
Valorile activităţii sunt supuse unor fluctuaţii puternice, în spaţiu şi timp, ca urmare a
condiţiilor locale şi a influenţei factorilor meteorologici. Astfel, în primul rand, fluxul de Radon din
sol depinde de tipul rocilor din zona respectivă şi de tipul şi starea solului (afânat, cu capilarele
îmbibate cu apă, acoperit cu zăpadă,etc). Variaţia medie a acestor condiţii determină o variaţie
anotimpuală a radioactivităţii aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt vara.
În al doilea rând, în atmosferă, atomii radioactivi sunt antrenaţi în procesul de difuzie,
puternic influenţat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constată o variaţie diurnă a
concentraţiei radionuclizilor naturali din atmosferă, cu un maxim dimineaţa, la răsăritul soarelui,
provenit din apariţia inversiunii de temperatură, care face ca radionuclizii să se acumuleze în
stratul de lângă sol, fiind împiedicaţi să se împrăştie pe verticală. Maximul de dimineaţă se
manifestă şi mai pregnant în prezenţa ceţii, sau a oricăror factori atmosferici care favorizează
condiţii slabe de dispersie în atmosferă.
Monitorizarea permanentă a radioactivităţii mediului conduce la cunoaşterea acestor variaţii
şi permite distincţia între creşteri ale radioacţivităţii datorate fluctuaţiilor naturale sau creşteri ale
radioactivităţii rezultate din eventuale accidente.
În luna octombrie 2019 activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori
care au condus la valori medii lunare mai mari atât la aspiraţia de noapte (interval orar 2-7) cât şi
la cea diurnă (interval orar 8-13) faţă de cele din luna septembrie.
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Fig. 1.3.1. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici
În consecinţă, concentraţiile radioizotopilor naturali Radon si Toron se situează la valori mai
mari decât cele din luna trecută atât la aspiraţia de noapte (interval orar 2-7), cât şi la cea de zi
(interval orar 8-13).

Fig. 1.3.2. Activitatea calculată a Radonului
Debitul dozei gamma în aer. Datele se preiau de la Staţia automată situată în apropierea
sediului APM, care furnizează valorile debitului echivalentului de doză la interval orar. În luna
octombrie, valorile orare s-au încadrat între 0.078 şi 0.302 μSv/h, cu o medie lunară de 0.108
μSv/h.

Fig. 1.3.3. Debitul dozei gamma în aer
Depuneri atmosferice. Probele se prelevează zilnic pe o suprafaţă de 0.3 m2, durata de
prelevare fiind de 24 de ore. Măsurarea se face o dată în ziua colectării şi din nou după 5 zile,
pentru detectarea radionuclizilor artificiali.
În luna octombrie media valorilor activităţii imediate a depunerilor atmosferice a fost
apropiată de media lunii anterioare, la fel şi la măsurarea după 5 zile. Volumul de precipitaţii
colectat a fost în luna octombrie de 13.560 litri faţă de 5.810 litri în luna aprilie.
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Fig. 1.3.4. Activitatea beta globală pentru depuneri atmosferice
Radioactivitatea apelor.
Probele de apă recoltate din judeţ se supun procesului de evaporare lentă şi se măsoară
radioactivitatea beta globală a reziduului rezultat, imediat şi după 5 zile pentru a elimina contribuţia
radionuclizilor naturali, cu timp de viaţă scurt.
Proba de apă brută de suprafaţă din Pârâul Ghimbăşel la Ghimbav se prelevează zilnic.
Media lunii octombrie a activităţii beta globale măsurate este foarte apropiată de cea din luna
septembrie şi comparabilă cu mediile lunilor anterioare. Valorile zilnice ale activităţii beta globale
măsurate se menţin însă la un nivel scăzut, aflat în general sub limita de detecţie a aparaturii.

Fig. 1.3.5. Activitatea beta globală imediată pentru apa de suprafaţă Pârâul Ghimbăşel
Proba de apă brută de suprafaţă din Pârâul Rotbăşel - la Rotbav se prelevează lunar.
Valoarea activităţii beta globale măsurată în luna octombrie este mai scăzută decât valorea lunii
septembrie, dar mai mare decât cele din lunile anterioare.

Fig. 1.3.6. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafaţă-Pârâul Rotbăşel
Apa de suprafaţă din Râul Olt se prelevează lunar în mai multe puncte de pe traseul
acestuia prin judeţul Braşov. În luna octombrie s-au recoltat probe de la Feldioara, Măieruş şi
Făgăraş. Valorile activităţii beta globale măsurate sunt mai mari decât valorile de luna precedentă,
dar comparabile cu lunile anterioare.
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Fig. 1.3.7. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafaţă Râul Olt
Proba de apă brută de adâncime se prelevează lunar dintr-o fântână particulară la
Rotbav. Valoarea activităţii beta globală a probei măsurate în luna mai este apropiată de media
multianuală, aflându-se sub nivelul de notificare stabilit.
Solul necultivat. Solul se prelevează săptămânal de pe un areal situat la baza muntelui
Tâmpa, în apropierea sediului APM Braşov. Valoarea medie a activităţii în luna octombrie este
mai mică decât media lunii septembrie şi egală cu cea multianuală.

Fig. 1.3.8. Activitatea beta globală la 5 zile pentru sol necultivat
Vegetaţia spontană. Se recoltează între 01 aprilie şi 31 octombrie din aceeaşi zonă ca şi
solul necultivat. În luna octombrie 2019 media valorilor activităţii beta globale măsurate este mai
mică decât media lunii septembrie, dar apropiată de media lunilor anterioare.

Fig. 1.3.9. Activitatea beta globală la 5 zile pentru sol necultivat
Rezultatele măsurătorilor beta globale efectuate în programul standard sunt prezentate
în tabelul următor.
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Tabel 1.3.1: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul standard de monitorizare
STAŢIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI BRASOV - PROGRAM
STANDARD
Luna octombrie, anul 2019
Aerosoli atmosferici
Minima
Media
Maxima
Data max.
nr val.semnif.
Valori imediate - Activitatea specifică, Bq/mc
aspiratia 2-7
0.95
3.97
7.19
27.10.2019
31
aspiratia 8-13
0.67
3.15
5.65
27.10.2019
31
Valori dupa 5 zile - Activitatea specifică, mBq/mc
aspiratia 2-7
5.9
6.9
8.4
29.10.2019
31
aspiratia 8-13
5.5
6.6
8.0
14.10.2019
31
Radon, mBq/mc
aspiratia 2-7
2520.5
11378.5
20862.9
27.10.2019
31
aspiratia 8-13
1826.1
9074.4
16472.3
28.10.2019
31
Toron, mBq/mc
aspiratia 2-7
58.0
255.3
448.8
27.10.2019
31
aspiratia 8-13
16.5
190.2
363.9
26.10.2019
31
2
Depuneri atmosferice - Activitatea specifică, Bq/mp ·zi
Data max.
30.10.2019
10.10.2019

nr val.semnif.
21
19

Apa brută de suprafaţă – Activitate specifică, Bq/m3
Locul prelevării: GHIMBAV, Pârâu Ghimbăşel; frecvenţa de prelevare: zilnic
Minima
Media
Maxima
Data max.
Valori imediate
<239.2
<265.35
455.6
31.10.2019
Valori după 5 zile
168.5
226.92
411.9
14.10.2019

nr val.semnif.
5
5

Debitul dozei gama în aer,
Minima
microSv/h
0.078

nr val.semnif.
-

Valori imediate
Valori după 5 zile

Minima
<0.76
0.50

Media
<0.98
0.61

Media
0.108

Maxima
2.64
0.80

Maxima
0.302

Data max.
16.10.2019

Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAŞOV; frecvenţa de prelevare: săptămânal
Minima
Media
Maxima
Data max.
nr val.semnif.
Valori după 5 zile
428.1
484.8
561.7
25.10.2019
4
Vegetaţie spontană – Activitate specifică, Bq/kg
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAŞOV; frecvenţa de prelevare: săptămânal
Minima
Media
Maxima
Data max.
nr val.semnif.
5
Valori după 5 zile
189.1
235.8
266.8
22.10.2019
În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic,
se urmăresc lunar apele de suprafaţă şi freatice din zona Feldioara - Rotbav. S-au prelevat probe
din Olt la Feldioara, Măieruş şi Făgăraş, din Pârâul Rotbăşel şi apă din pânza freatică, fântână din
localitatea Rotbav.
De asemenea, s-au prelevat şi probe de sol necultivat şi vegetaţie spontană din afara zonei
de protecţie a CNU-Feldioara, din patru puncte situate pe direcţiile punctelor cardinale şi probe
semestriale de sol necultivat şi vegetaţie spontană din punctele de prelevare lunară a apei Olt
Feldioara lângă podul spre Hăghig şi Rotbăşel Rotbav lângă podul peste Rotbăşel.
Valorile activităţii beta globale ale probelor prelevate sunt comparabile cu valorile măsurate
ale altor probe similare prelevate la Braşov sau pe teritoriul judeţului şi sunt prezentate în
următorul tabel.
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Conform programului de monitorizare s-au trimis la ANPM pentru analize gamma
spectrometrice şi probe de sol şi vegetaţie din punctele Lempeş şi Sânpetru.
Tabel 1.3.2: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare
STAŢIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI BRAŞOV PROGRAM
SPECIAL
Luna octombrie, anul 2019
Apă brută – Activitate specifică, Bq/m3 (probe lunare)
Data prelevării
16.10.2019
16.10.2019
14.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
Tip de probă
Apă de suprafață
Apă freatică
Râul OLT
P. Rotbăşel
Fântâna
Feldioara
Măieruş
Făgăraş
Rotbav
Rotbav
Loc prelevare
Valori +5 zile
273.0
316.4
187.2
366.1
831.4
Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg (probă semestrială)
Data prelevării: 22.10.2019
Locul prelevării: Feldioara lângă podul spre Hăghig
Minima Media
Maxima
Valori după 5 zile
543.0
Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg (probă semestrială)
Data prelevării: 22.10.2019
Locul prelevării: Rotbav lângă podul peste Rotbăşel
Minima Media
Maxima
Valori după 5 zile
424.4
-

Vegetaţie spontană – Activitate specifică, Bq/kg (probă semestrială)
Data prelevării: 22.10.2019
Locul prelevării: Feldioara lângă podul spre Hăghig
Minima Media
Maxima
Valori după 5 zile
146.7
Data prelevării: 22.10.2019
Locul prelevării: Rotbav lângă podul peste Rotbăşel
Minima Media
Maxima
Valori după 5 zile
227.8
-

nr val.semnif.
1

nr val.semnif.
1

nr val.semnif.
1

nr val.semnif.
1

Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg (probă semestrială)
Data prelevării: 04.10.2019
Locul prelevării: CNU-Sucursala Feldioara
Minima
Media
Maxima
Valori după 5 zile
438.0
547.5
629.2

nr val.semnif.
4

Vegetaţie spontană – Activitate specifică, Bq/kg (probă semestrială)
Data prelevării: 04.10.2019
Locul prelevării: CNU-Sucursala Feldioara
Minima
Media
Maxima
Valori după 5 zile
194.3
262.2
351.6

nr val.semnif.
4
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1.3.

Deşeuri
Denumire
deseu

Total cantitate
(tone)

Lemn

8642,5

Metalice
feroase

4482,1

Metalice
neferoase

240,2

Textile

80,4

Hartie si carton

1190,2

Ulei uzat

18,4

Ulei alimentar

2,9

Sticla

60,5

Mat. plastic

405,2

Cauciuc

160,6

Zgura si cenusa

580,9

Namol industrial

2850,4

Namol
st.epurare
orasenesti
Acumulatori
uzati

1581,97
29,8

Dejectii
animaliere

6807,9

Deseuri
periculoase

270,8

DEEE-uri

20,4

Octombrie 2019

Agent economic
WIW PROD RO; KRONOSPAN
ROMANIA;
INA
SCHAEFFLER ROMANIA SRL; HUTCHINSON; QUIN
ROMANIA SRL; LOSAN ROMANIA SRL
INA SCHAEFFLER ROMANIA SRL; IUS,STABILUS;
SC PREMIUM AEROTEC SRL; DEXION STORAGE
SOLUTIONS SRL; RUMAGOL SRL; DEFI GROUP
ROMANIA SRL; HUTCHINSON SRL
ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL;
PREMIUM AEROTEC SRL, INA SCHAEFFLER
ROMANIA; ISOPLUS SPECIAL SRL;
ROULEAU GUICHARD ROUMANIE; TEXTILE BLUE
WASH SRL; AMANN ROMANIA; HARD GYM SRL;
CURZONIA SRL
SELGROS, ALTIUS, LIDL
DISCOUNT
SRL;
STABILUS; ECOPAPER; ECOPACK; EDS ROMANIA
SRL; SC ARABESQUE SRL; INA SCHAEFFLER
ROMANIA; QUIN ROMANIA SRL
SC SILNEF MG SRL; TIRIAC AUTO SRL; SC
MARCOS AUTO DETAILING; RENACIA SRL; SC DIP
MOTORS SRL; SC DUVENBECK LOGISTIK SRL;
SC AUTOKOV SRL
DORIPESCO PROD, ADRIAN RESTAURANTE SRL,
POIANA RASNOAVEI SRL; SC AUCHAN ROMANIA
SRL
URSUS
BREWERIES SA; ALTIUS SRL, LUSTIC
INVEST SRL; SC SERGIANA PRODIMPEX SRL
STAR EAST PET SRL; SC LIDL SRL; ARTIMA SA;
SC LEFRUMARIN SRL; SERGIANA PRODIMPEX
SRL;
SC
SELGROS
SRL; INA SCHAEFFLER
ROMANIA
SC
SILNEF MG
SRL; SC
FENEC RUBBER
EASTERN SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA SC
AUTOKOV SRL
KRONOSPAN;
INA SCHAEFFLER ROMANIA SRL
AMANN
ROMANIA
SRL;
ECOPACK
SRL;
KRONOSPAN ROMANIA SRL; STABILUS ROMANIA
SRL; URSUS BREWERIES SA
MORANI IMPEX
SPRINTER 2000; SERBAN SRL;SILNEF MG
AVICOLA
BUCURESTI; LUCA
SRL; SERGIANA
PRODIMPEX SRL; AVICOLA BRASOV; LEFRUMARIN
SRL; SC H&E REINERT SRL; SC TAVERNA
SASULUI SRL;
SC
KRONOSPAN
ROMANIA
SRL; STABILUS
ROMANIA SRL; SC QUIN ROMANIA SRL; SC EDS
ROMANIA SRL; INA SCHAEFFLER ROMANIA
SC BRICOSTORE
ROMANIA SRL

ROMANIA;

SC

BAUMAX
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Deseuri
spitalicesti

40,164

Octombrie 2019

AKSD ROMANIA SRL Mures, STERICYCLE ROMANIA
SRL PL Jilava Ilfov
Întocmit: Biroul CFM

Având în vedere cele menţionate anterior, se poate concluziona că activităţile antropice
desfăşurate în domeniile agricultură, industrie, energie şi transport exercită presiuni asupra
mediului, dar un impact semnificativ au industria şi transporturile. Astfel, politicile de dezvoltare în
aceste domenii trebuie fundamentate pe principiul dezvoltării durabile, să ia în considerare
potenţialele efecte asupra mediului înconjurator, prin includerea protecţiei mediului în politicile
sectoriale. Atingerea acestui obiectiv presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate şi
respectarea unor principii importante, precum: „poluatorul plăteşte”, „răspunderea poluatorului
pentru paguba produsă”, combaterea poluării la sursă şi împarţirea responsabilităţilor între
operatorii economici şi actorii locali – la nivel local, regional şi naţional.
Director Executiv,
Ciprian BĂNCILĂ

Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare:
Ioana –Cristina BENGA
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