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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1. Necesitatea elabor rii Programului integrat de gestionare a calit ii
aerului în aglomerarea Baia Mare
Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului este întocmit în conformitate cu
prevederile Hot rârii de Guvern nr. 543/2004 privind elaborarea i punerea în
aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calit ii aerului i ale Ordinului
ministrului mediului nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare i
punere în aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calit ii aerului.
Programul de gestionare a calit ii aerului reprezint totalitatea m surilor/ac iunilor
ce se desf oar într-o perioad nu mai mare de 5 ani, în zonele i aglomer rile unde
pentru unul sau mai mul i poluan i se constat dep iri ale valorilor limit i/sau ale
valorilor int , în vederea încadr rii sub aceste valori.
Programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare se
întocme te în baza rezultatelor evalu rii calit ii aerului pentru anul 2007 i pentru
anul 2008. Pentru anul 2007 evaluarea calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare s-a
efectuat prin modelarea dispersiei poluan ilor în atmosfer . Pentru anul 2008,
evaluarea calit ii aerului s-a efectuat prin m sur ri în puncte fixe în cele 5 sta ii
automate de monitorizare a calit ii aerului, puse în func iune la începutul anului
2008 i prin modelarea dispersiei de poluan i în atmosfer .
Valorile limit i perioada de mediere pentru poluan ii dioxid de sulf (SO2), pulberi în
suspensie (PM10) i plumb (Pb) sunt prevazute în Ordinul ministrului apelor,
durilor i mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea
valorilor limit , a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului
de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 i PM
2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului în aerul
înconjur tor. Acest ordin transpune în legisla ia din România prevederile Directivei
Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea i gestionarea calit ii aerului
înconjur tor i directivelor fiice (Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind
valorile limit pentru dioxid de sulf, dioxid de azot i oxizi de azot, particule în
suspensie i plumb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind
valorile limit pentru benzen i monoxid de carbon în aerul înconjur tor i Directiva
Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon).
Sursele principale de poluare identificate în aglomerarea Baia Mare sunt:
• Traficul rutier

emisii de NOx, CO, pulberi;
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• Înc lzirea reziden ial
• Lucr rile de construc ii

emisii de pulberi
emisii de pulberi

• Industria
în principal emisiile pe co urile de dispersie ale unit ilor de
metalurgie neferoas SO2, pulberi cu con inut de metale grele (Pb, Cd)
Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în aglomerarea Baia Mare este
elaborat de Comisia Tehnic numit prin Ordinul Prefectului Jude ului Maramure
nr. 184/09.11.2009, si se refera la urm torii indicatori:
- frac ia PM10 a pulberilor în suspensie (dep irea valorii limit zilnic
anual );
- dioxid de sulf

SO2 (dep irea valorii limit orar

i

i zilnic );

- plumb (Pb) din PM10 (dep irea valorii limit anual ).
În ultimii ani, comunitatea din aglomerarea Baia Mare a con tientizat din ce în ce mai
mult importan a pe care protec ia mediului trebuie s o joace în via a fiec ruia, în
contextul dezvolt rii durabile. Stabilirea unui echilibru între necesitatea cre terii
nivelului de trai prin progres economic, calitatea factorilor de mediu i starea de
tate a popula iei este determinant în vederea sus inerii dezvolt rii durabile a
societ ii.
De asemenea, unit ile industriale neconforme au implementat deja ample proiecte
de retehnologizare cu importante efecte pozitive în rela ie cu mediul înconjur tor sau
altele, din diverse motive au încetat activitatea. Cele dou mari unit i metalurgice din
Baia Mare, care au poluat mediul o lung perioad de timp prin emisiile de poluan i
în atmosfera au redus activitatea i au implementat o serie de m suri cu efecte
pozitive asupra calit ii aerului inconjurator.
Cuprom SA Bucure ti Sucursala Baia Mare (produc ia de Cu primar pân în 2000
i de Cu secundar din de euri, în perioada dup anul 2000) a implementat o serie
de m suri astfel încât în luna octombrie 2007 a îndeplinit toate cerin ele din planurile
de ac iune în rela ie cu mediul, îns din motive economice a încetat temporar
activitatea în luna octombrie 2008. Având in vedere criza economico financiara la
nivel global care î i face resim ite consecin ele in mod direct si substan ial asupra
activit ii desf urate de Cuprom S.A., in principal ca urmare a sc derii bru te i
accentuate a pre ului cuprului la bursele interna ionale, dublata de cre terea
accentuata a costurilor finan rilor existente, limit rii drastice a ofertei de finan are
din partea b ncilor si a institu iilor financiare, societatea a decis incetarea temporara a
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activitatii, fapt notificat catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului ClujNapoca prin adresele nr. 818/3.11.2008 si 1083/16.12.2008,
Conform Protocolului privind condi iile i angajamentele referitoare la admiterea
Republicii Bulgaria i României în Uniunea European , Anexa VII Lista men ionat
la art. 20 din protocol: m suri tranzitorii privind România, prin derogare de la
dispozi iile art. 5 alin. (1) din Directiva 96/61/CE, condi iile de autorizare nu se
aplic pentru SC Romplumb SA Baia Mare pân la 31.12.2010, în ceea ce prive te
respectarea obliga iei de a opera aceast instala ie în conformitate cu valorile limit
de emisii, parametrii echivalen i sau m surile tehnice disponibile, în conformitate cu
dispozi iile art. 9 alin. (3) i (4).
Romplumb de ine autoriza ia integrat de mediu nr. 97 NV6 din 01.11.2007, cu Plan
de ac iuni integrat în aceast autoriza ie i care a fost revizuit în data de 01.02.2010.

1.2 Autorit i responsabile
Titularul Programului Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în aglomerarea Baia
Mare este Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , cu sediul în Baia Mare, str.
Iza nr. 1A, cod 430073, jude ul Maramure . Agen ia pentru Protec ia Mediului
Maramure , prin conducatorul institu iei, are responsabilitatea elabor rii, inform rii
i consult rii publicului si a monitoriz rii aplic rii programului.
Responsabilii pentru aplicarea programului sunt autorit ile, organismele, titularii de
activitate nominaliza i pentru a implementa fiecare m sur , în cadrul capitolului 5,
astfel:
a) Primaria municipiului Baia Mare, str. Gheorghe incai, nr.37, Baia Mare, tel:
0262211001; fax: 0262213261
b) Consiliul Jude ean Maramure , Str. Gheorghe incai, nr.46, Baia Mare,
0262212110; fax: 0262213945
c) Comisariatul Jude ean Maramure al G rzii Na ionale de Mediu, str. George
Co buc, nr. 52, Baia Mare, 0262215842; fax: 0262 215843
d) Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , str. Iza, nr. 1A, Baia Mare, tel:
0262276304; fax: 0262275222
e) SC Romplumb SA Baia Mare, str. Gutinului, nr. 9, Baia Mare, tel:
0262210539; fax: 0262210110
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f) Direc ia de S tate Public Maramure , str. George Co buc, nr. 31, Baia
Mare, tel: 0262276501; fax: 0262276002
g) Agen ia de Management Energetic Maramure , str. Gheorghe incai, nr. 46,
Baia Mare, tel: 0262211544
h) Prim ria ora ului Baia Sprie, str. Pia a Libert ii, nr. 4, Baia Sprie, tel:
0262262303; fax: 0262260059
i) Primaria ora ului T ii M gher , str. Principal , nr. 290, T ii M gher ,
tel: 0262293048
j) Prim ria comunei Recea, str. Primariei, nr. 2, Recea, tel: 0262287240
k) Prim ria comunei Gro i, str. Principal , nr. 187, Gro i, tel: 0262258685; fax:
0262258804
l) Prim ria comunei Dumbr vi a, str. Principal , nr. 226, Dumbr vi a, tel:
0262299298; fax: 0262299688
m) Prim ria comunei S
eni, str. Principal , nr. 67, S
eni, tel:
0262289441; fax: 0262289333
n) Ocolul Silvic T ii M gher , str. B a, T ii M gher , tel: 0262466933
1.3. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI
INTEGRAT DE GESTIONARE A CALIT II AERULUI
Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului este întocmit în conformitate cu
cerin ele legisla iei în domeniu din România. Aceste acte normative, prezentate în
continuare, transpun Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea i
gestionarea calit ii aerului înconjur tor, Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind
valorile limit pentru dioxid de sulf, dioxid de azot i oxizi de azot, particule în
suspensie i plumb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind
valorile limit pentru benzen i monoxid de carbon în aerul înconjur tor i Directiva
Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon. De asemenea, la
elaborarea Programului s-a inut cont i de prevederile Directivei 2008/50/CE privind
calitatea aerului înconjur tor i un aer mai curat pentru Europa.
§ Hot rârea Guvernului nr. 543/7.04.2004 privind elaborarea i punerea în
aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calit ii aerului
§ Ordinul Ministrului Mediului i Gospod ririi Apelor nr. 35/2007 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare i punere în aplicare a planurilor i
programelor de gestionare a calit ii aerului
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§ Hot rârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a
particip rii publicului la elaborarea anumitor planuri i programe în
leg tur cu mediul
§ Ordonan a de Urgen
nr. 243/2000 privind protec ia atmosferei
(publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 63/06.12.2000), aprobat cu
modific ri i complet ri prin Legea nr.655/2001 (publicat în Monitorul
Oficial, partea I, nr. 773/4.12.2001), modificat i completat prin
Ordonan a de urgen nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea unor
acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protec iei
mediului
§ Ordinul Ministrului Apelor i Protec iei Mediului nr. 592/2002 pentru
aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit , a valorilor de
prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de
azot i oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 i PM2,5),
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului în aerul
înconjur tor
§ Ordinul Ministrului Apelor i Protec iei Mediului nr. 745/2002 privind
stabilirea aglomer rilor i clasificarea aglomer rilor i zonelor pentru
evaluarea calit ii aerului în România
§ Hot rârea Guvernului nr. 586/2004 privind înfiin area i organizarea
Sistemului na ional de evaluare i gestionare integrat a calit ii aerului
§ Hot rârea Guvernului nr. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei na ionale
privind protec ia atmosferei
§ Hot rârea Guvernului nr. 738/2004 pentru aprobarea Planului na ional de
ac iune în domeniul protec iei atmosferei

1.4. Localizarea arealului unde au fost raportate dep iri
Dep irile la indicatorii frac ia PM10 a pulberilor în suspensie, dioxid de sulf i
plumb din PM10 au fost raportate în Regiunea 6 Nord-Vest, în aglomerarea Baia
Mare din judetul Maramure .
Regiunea 6 Nord-Vest are o pozi ie geografic strategic , la intersec ia axelor nordsud i est-vest ale Europei de Est, fiind una din portile de intrare în România dinspre
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Ungaria i Ucraina. În spatiul na ional, ea se învecineaz cu Regiunea Vest i
Regiunea Centru la sud i cu Regiunea Nord-Est la est.
JUDETUL MARAMURES
REGIUNEA 6 NORD-VEST

AGLOMERAREA
BAIA MARE

Fig. nr. 1 Localizarea aglomer rii Baia Mare

Jude ul Maramure (figura nr. 1) este situat în partea de nord a regiunii, între
paralelele 47º20 00 i 48º00 15 latitudine nordic i meridianele 22º52 30 i
25º07 30 longitudine estic , la 20 de km de centrul geografic al Europei. Se
învecineaz la nord cu Ucraina, la est cu jude ul Suceava, la sud cu jude ele Bistri aud, Cluj i S laj, iar la vest cu jude ul Satu Mare. La nord este delimitat de
frontiera României cu Ucraina, râul Tisa formând grani a natural pe o lungime de
62 km.
Distan a dintre punctele extreme vest i est ale jude ului este de 160 km, iar dintre
cele de nord i sud este de 60 km, ceea ce confer Maramure ului o form alungit în
direc ie longitudinal . În limitele geografice, jude ul Maramure are o suprafa de
630436 ha (2,6% din suprafa a României).
Municipiul Baia Mare este capitala jude ului Maramure
administrativ din aglomerarea Baia Mare.

i principala unitate

Aglomerarea Baia Mare (figura nr. 2), definit în Ordinul Ministrului Apelor i
Protec iei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomer rilor i clasificarea
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aglomer rilor i zonelor pentru evaluarea calit ii aerului în România, cuprinde
urm toarele localit i:
-

Municipiul Baia Mare
Ora ul Baia Sprie
Ora ul T ii M gher
Comuna Dumbr vi a
Comuna Gro i
Comuna Recea
Comuna S
eni

Fig. nr. 2 Harta aglomer rii Baia Mare

Municipiul Baia Mare, re edin a jude ului, este un important centru urban din nordvestul României, situat în partea vestic a jude ului, în depresiunea Baia Mare, pe
cursul mijlociu al râului S sar, la o altitudine medie de 228 m fa de nivelul m rii. El
fost o bun perioad de timp în trecut capitala mineritului i a industriei metalurgice
din România, îns a schimbat în ultimii 10 ani profilul economic, datorit închiderii
tuturor minelor i mai recent, la finele anului 2008 închiderea, dup peste optzeci de
ani de activitate, a combinatului CUPROM (fostul Phoenix ). Activitatea celuilalt
combinat metalurgic
SC ROMPLUMB SA
este la ora actual în etapa de
conformare la cerin ele europene de mediu, pe care trebuie s le ating la finele
anului 2010.
Economia municipiului Baia Mare are în prezent un profil secundar-ter iar, în care
predomin activit ile industriale, de construc ii i serviciile. În ultimii ani, se remarc
cre terea substan ial a sectorului serviciilor, ceea ce permite definirea economiei
Baia Mare ca i una post-industrial . Serviciile dominante sunt comer ul, serviciile
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publice i transporturile, existând ponderi semnificative i în turism, telecomunica ii,
servicii financiar-bancare, cercetare-informatic , recreere cultur sport.

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFIC A ZONEI
AFECTAT DE POLUARE
2.1. Date generale privind aglomerarea Baia Mare
Aglomerarea Baia Mare (figura nr. 2), definit în Ordinul Ministrului Apelor i
Protec iei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomer rilor i clasificarea
aglomer rilor i zonelor pentru evaluarea calit ii aerului în România, cuprinde
urm toarele localit i:
-

Municipiul Baia Mare
Ora ul Baia Sprie
Ora ul T ii M gher
Comuna Dumbr vi a
Comuna Gro i
Comuna Recea
Comuna S
eni

Suprafa a aglomer rii este de 613,55 km2, din care 74,5% apar ine zonelor urbane i
25,5% zonelor rurale.
Tabel nr. 1 Suprafa a unit ilor administrative din aglomerarea Baia Mare

Localitatea
Municipiul Baia Mare
Ora ul Baia Sprie
Ora ul T ii M gherau
Comuna Dumbr vi a
Comuna Gro i
Comuna Recea
Comuna S
eni
TOTAL

Suprafa a, km2
235,73
96,0
125,64
54,0
23,5
49,88
28,79
613,54

10/10

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

2.2. Relieful
Subunitatea depresionar în care este pozi ionat aglomerarea Baia Mare prezint
altitudini care în general descresc dinspre Est spre Vest, în condi iile în care
compartimentul nordic al Depresiunii Baia Mare corespunde unei structuri
piemontane (Piemontul Baia Mare) format din materialele erodate din spa iul
montan învecinat. În prezent acest sector prezint o morfologie dominat de
suprafe e plane (podurile teraselor inferioare ale S sarului), cu înclinare redus , care
se l rgesc treptat dinspre Est spre Vest. Se adaug un compartiment piemontan sudic
cu altitudini de 300-400 m (Dealul Nitrei 404 m, Pohija 395 m, Gro ilor 304
m). Se remarc a adar faptul c în compartimentul nordic al depresiunii altitudinile
variaz , în general între 150 i 400 m; înclinarea suprafe elor topografice variaz de la
0-4o în cuprinsul podurilor de teras , în timp ce în celelalte sectoare, valorile sunt
cuprinse în general, înre 5 i 25o, iar adâncimea fragment rii are valori de 1-15 m.
Contactul cu spa iul montan se face prin intermediul unui glacis eroziv acumulativ,
care se prezint sub forma unui sector de tranzi ie, de racord, între cele dou entit i
morfologice dominante munte i depresiune, care din punct de vedere morfologic
este dominat de versan i a c ror înclinare este, de obice de 15-20o. Altitudinile sunt
cuprinse între 250-400 m, iar adâncimea fragment rii are valori de 5-25 m.
Sectorul montan este caracterizat de prezen a unui num r ridicat de m guri
vulcanice, care confer un aspect particular peisajului geomorfologic. Acestea au
altidudini cuprinse între 460 m (M gura Ferneziu) i 1012 m (M gura Fr sineasa).
Acestora li se adaug alte structuri vulcanice sub form de cupol , platou sau neck, în
cuprinsul c rora altitudinile dep esc 1300 m (ex. Vârful Igni , 1307 m, Vf. Gutâi,
1443). Adâncimea fragment rii are valori de 50-250 m, iar valoarea înclin rii
versan ilor este de 15-35o, i chiar peste, în cazul abrupturilor de contact structural.
În municipiul Baia Mare i în imediata vecin tate solurile predominante fac parte din
clasele argiluvisoluri (soluri brune i argiloiluviale tipice, brune luvice tipice i
pseudogleizate, luvisoluri albice i pseudogleizate), clasa cambisoluri (soluri brune
acide tipice, litice, andice i criptospodice, brune eumezobazice gleizate i
pseudogleizate), umbrisoluri (andosoluri). Majoritatea claselor de soluri din acest
areal sunt puternic acide, chiar holoacide, fiind puternic vulnerabile la poluarea cu
metale grele i dioxid de sulf. Conform analizelor efectuate de APM Maramure în
anul 2007 în re eaua proprie de monitorizare a calit ii solului în zona Baia Mare,
aproximativ 60% din probe prelevate în zone cu terenuri de folosin sensibil au
prezentat dep iri ale pragului de interven ie la concentra ia de Pb (prag de
interven ie 100 mg/kg substan uscat , conform Ordinului MAPM nr. 756/1997
privind aprobarea Reglement rii privind evaluarea polu rii mediului), respectiv 1011/11
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20% din probe au prezentat dep iri ale pragului de interven ie la concentra ia Zn
(prag de interven ie 600 mg/kg substan uscat ), Cu (prag de interven ie 200 mg/kg
substan uscat ), Cd (prag de interven ie 5 mg/kg substan uscat ). Rezultatele
ob inute au relevat, ca i în anii preceden i, concentra ii semnificativ mai ridicate ale
unor metale grele în sol, în zonele aflate sub impactul direct al surselor de poluare
(activit i de metalurgie neferoas i de extrac ie i preparare a minereurilor
neferoase).

Fig. nr. 3 Harta formelor de relief în arealul Depresiunii B ii Mari

2.3. Structura geomorfologic
Principala caracteristic a contextului geomorfologic în care este amplasat
aglomerarea Baia Mare este contactul dintre un spa iu depresionar (Depresiunea B ii
Mari) i masivele montane învecinate spre Nord i Nord-Est (Mun ii Igni Gutâi).
Diversitatea formelor de relief este explicabil în contextul existen ei unui substrat
geologic apar inând atât unor bazine de sedimentare (Bazinul Baia Mare), cât i unui
lan montan vulcanic generat prin procese efuzive i intrusive. Pe de alt parte,
diversitatea este generat de complexitatea evolu iei formelor de relief, structurile
vulcanice ini iale fiind erodate pân la stadiul de vulcan scheletic, în timp ce în spa iul
depresionar, structurile piemontane au fost modelate sub forma teraselor fluviatile, a
suprafe elor de racord i interfluviilor plane sau u or rotunjite.
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Dispunerea sub forma unor trepte a unit ilor de relief, a c ror altitudine cre te
dinpre Vest (150-160 m) spre Est (1200 1300 m) i dinspre Sud (250-300 m) spre
Nord (1200 1300 m). Asocierea acestor trepte de relief genereaz un context
orografic larg deschis spre vest (permi ând advec ia maselor de aer), în timp ce spre
nord i est, depresiunea este m rginit de masive montane care blocheaz tranzitul
maselor de aer spre est.

Fig. nr. 4 Profilele geomorfologice pe direc ia V-E i S-N

2.4. Structura hidrogeografic
Re eaua hidrografic relev o tipologie divers a organiz rii, cu areale în care
specific este cea de tip divergent, de la divergent-bidirec ional la radiar-divergent,
frecvent în arealul montan sau cea de tip convergent, prezent cu prec dere în
Depresiunea Baia Mare, dar i în spa iul montan, în sectoarele de confluen sau în
microdepresiuni (Ulmoasa, Blidari, Firiza, Chiuzbaia). Organizarea spa ial a re elei
hidrografice reflect atât caracteristicile structurale, petrografice i morfometrice ale
reliefului, cât i particularit ile evolutive i func ionale de ansamblu (capt ri,
subsiden e).
În acest sens, în jude ul Maramure distingem dou bazine hidrografice distincte
Tisa i Some separate de lan ul muntos vulcanic Gutâi
ibles i mun ii Rodnei,
care formeaz o ax ce str bate jude ul pe direc ia NV-SE, respectiv V-E.
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Re eaua hidrografic a aglomer rii Baia Mare este format din râul L pu , care are
afluent râul S sar, ce traverseaz de la est la vest municipiul Baia Mare, având izvorul
în amonte de ora ul Baia Sprie. Râul Firiza este afluentul principal al râului S sar. Pe
teritoriul aglomer rii se g se te lacul de acumulare de la barajul Strâmtori, lacul Bodi
de la Ferneziu i lacul de la Mogo a.

Fig nr. 5 Re eaua hidrografic în Depresiunea Baia Mare

2.5. Clima
Datorit conforma iei plan-spa iale, dimensiunii arealului i etaj rii altitudinale apar
diferen e semnificative între spa iul depresionar i cel montan al jude ului
Maramure . Climatul depresiunii B ii Mari este caracterizat de influen e oceanice, în
plus conforma ia morfografic particular a generat, la contactul cu spa iul montan
cu expozi ie sudic , întrunirea condi iilor de manifestare a climatului cu nuan e de
ad post, astfel c temperaturile medii anuale ating valoarea de 9,40C la Baia Mare,
sc zând pân la ~80C în arealele deluroase estice i sudice ale depresiunii.
Temperatura medie a lunilor de var este de 19,50C, iar a lunilor de iarn de - 2,80C,
cu o amplitudine termic medie anual de 20-220C.
O alt caracteristic este dat de frecven a redus a inversiunilor de temperatur
num r al zilelor cu înghe de 100-120 zile/an.

i un

Arealul depresionar al B ii Mari este caracterizat de o frecven crescut a
precipita iilor, în condi iile în care cantitatea medie anual de precipita ii înregistreaz
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o cre tere dinspre vest (700mm/an) spre sud i est (~1000mm/an), cu o medie de
922 mm/an la Baia Mare i cu o concentrare a celei mai mari p i a precipita iilor în
anotimpul de var . Num rul zilelor cu z pad cre te dinspre vestul (50 zile/an) spre
stul depresiunii (60 zile/an).
Intreg arealul aglomer rii Baia Mare este în general caracterizat de calm atmosferic,
respectiv de viteze ale vântului foarte mici pe toat perioada unui an calendaristic. In
anul 2008, în sta ia MM2, în 89% din zilele anului, în sta ia MM3, în 99% din zilele
anului, în sta ia MM4 în 60% din zilele anului, iar în sta ia MM5 în 65% din zilele
anului s-au înregistrat viteze ale vântului mai mici de 1,0 m/s, ceea ce descrie în mod
evident o situa ie de calm atmosferic nefavorabil dispersiei. Se eviden iaz astfel
situa ia de calm atmosferic definitoriu pentru tot arealul aglomer rii Baia Mare prin
înregistrarea în peste 50% din perioada unui an (an de referin 2008), a unor viteze
ale vântului mai mici de 1,5 m/s, constituind o cauz principal pentru acumularea
noxelor în aglomerarea Baia Mare.
De asemenea este sugestiv faptul c pentru sta ia MM4 direc ia predominanta a
vântului este NE, iar pentru sta ia MM5, direc ia NV, ambele direc ii urmând
culoarul creat de râul Firiza, culoar în care se acumuleaz emisiile difuze de pulberi
ce sunt transportate din amonte spre avalul v ii.

2.6. Vegeta ia i fauna
Ca o consecin a varia iei altitudinale, Maramure ul prezint câteva specii vegetale
specifice acestui tip de areal: Alnus glutinosa i Salix sp.în luncile râurilor din
depresiune, Quercus robur pe terase, urmat apoi de Quercus petraea într-un ecart
altitudinal extins pân la ~ 700m, Fagus sylvatica, specia arboricol cu cea mai larg
extensiune spa ial , reprezentat prin p duri compacte în arealul montan, cu
extensiune altitudinal începând de la ~ 600 m i diferen ieri impuse de orientarea
versan ilor.
Asociat, mai sunt prezen i: carpenul (Carpinus betulus), paltinul (Acer platanoides) i
castanul comestibil (Castanea sativa); izolat, ca urmare a plant rilor mai sunt prezente
areale cu tei (Tilia cordata), salcâm (Robinia pseudoacacia), pin (Pinus sylvestris).
Speciile de r inoase sunt prezente doar insular, de regul pe versan ii umbri i, la
peste 900 m i sunt reprezentate prin molid (Picea abies) i brad (Abies alba). În ceea ce
prive te asocia iile ierboase, pentru arealul depresionar sunt specifice: rugina (Juncus
effusus), iarba vântului (Agrostis alba), po ica (Nardus stricta), mana de ap (Glyceria
aquatica). Pentru arealul montan asocia iile vegetale ierboase sunt constituite din
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paji ti secundare mezofile în cadrul poienilor rezultate prin defri are, fiind
predominante p iu ul ro u ( Festuca rubra) i po ica (Nardus stricta). În cadrul
getelor se remarc faptul c datorit unei acumul ri semnificative a litierei, specific
este slaba dezvoltare sau chiar absen a stratului ierbos.
Pe teritoriul aglomer rii Baia Mare sunt situate 2 situri Natura 2000, astfel:
1. situl IGNI (ROSCI0092 conform O.M. nr. 776/2007) Situl cuprinde zone
umede (turb rii active, mla tini) cu o mare valoare ecologic i tiin ific , zone cu
stânc rii, p uni, fâne e montane, p duri de fag i p duri de molid. Situl mai
cuprinde i 4 arii naturale protejate i anume Mla tina Poiana Brazilor, T ul lui
Dumitru, Cheile T tarului i Mla tina Iezeru Mare, care îns nu sunt localizate pe
teritorul aglomer rii Baia Mare. Pe teritoriul aglomer rii se g se te o suprafa foarte
mic din sit (sub 1% din suprafa a sitului), în partea de NE a localit ii Chiuzbaia.
2. Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare (ROSCI0003 conform O.M.
nr. 776/2007) se afl situat în nordul localit ilor T ii M gher , Baia Mare i
ii de Sus în versantul sudic al mun ilor Igni , are suprafa a de 500 ha. Rezerva ia
este format din mai multe parcele pe care cre te castanul comestibil (Castanea sativa),
multe dintre exemplare atingând vârsta de 200-250 ani. Scopul includerii acestui sit în
Re eaua Natura 2000 este de a proteja popula ia spontan de castan comestibil din
depresiunea Baia Mare. Rezerva ia se afl în administrarea Ocoalelor Silvice Baia
Mare, Baia Sprie i T i M gher .
De asemenea, în aglomerare sunt situate alte 3 arii naturale protejate:
1. Rezerva ia fosilifer R zvan Givulescu
situat la Nord de localitatea
Chiuzbaia, cu o suprafa de 50 ha, la poalele Vârfului Igni (1307 m) în partea de
sud a acestuia, în Groapa Chiuzb ii. Principalul scop al declar rii ca arie natural
protejat este cel de conservare a depozitului fosilifer, zona fiind caracterizat ca una
din cele mai bine conservate flore pliocene din România. Flora fosil cuprinde
elemente est-asiatice i nord-americane precum i plante caracteristice Europei
Centrale i de Sud, plante balcanice-caucaziene i plante mediteraneene. Rezerva ia
se afl în custodia Direc iei Silvice Baia Mare;
2. Rezerva ia geologic Coloanele de la Limpedea, cu o suprafa de 3 ha, este
localizat pe Valea Firiza, în cartierul Ferneziu. Rezerva ia este de fapt o carier , cu
coloane poligonale a ezate regulat, cu o în ime de aproximativ 15 m i o
circumferin ce dep
te uneori 1 m, ce s-au format în anumite condi ii de r cire.
Aceste coloane i rezerva ia în sine nu sunt afectate de prezen a PM10 în aerul
înconjur tor. Scopul administr rii rezerva iei este cel de conservare a formatiunilor
geologice specifice i se afl în administrarea Prim riei Municipiului Baia Mare;
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3. Lacul Albastru
situat în partea de Nord a ora ului Baia Sprie, cu o
suprafa de 0,5 ha. Lacul are origine antropic , format prin surparea unor lucr ri
miniere de exploatare în anii 1919-1920. Lacul este de form eliptic , aproape
circular , cu raza de 40-45 m i o adâncime de 4 m. Ca urmare a con inutului de
sulfuri din vechile excava ii miniere, apa acumulat în lac are o culoare verde intens,
or alb struie, culoare determinat de prezen a sulfatului de fier (0,3 mg/l)
melanterit FeSO4x7H2O i calcanit CuSO4x5H2O, i a acidului sulfuric liber (7,8
mg/l), ceea ce face ca pH-ul apei lacului s fie acid (pH=4). Prin chimismul apelor
sale, Lacul Albastru este unic în România. Scopul principal al ariei naturale Lacul
Albastru este cel de conservare a habitatului acvatic unic în România i se afl în
custodia Direc iei Silvice Baia Mare.
In zona municipiului Baia Mare sunt inventaria i aproximativ 100 de arbori ocroti i
(cei mai mul i se g sesc în Parcul Municipal, în Parcul Cet ii Turnul lui Stefan i
în gr dina Colonia Pictorilor), principalele specii inventariate fiind stejar, pin, platan,
salcâm.
2.7. Popula ia
Popula ia din aglomerare este estimat la aproximativ 178000 locuitori din care, la 1
ianuarie 2009, reparti ia pe popula ia din mediul urban i rural al aglomer rii, este
urm toarea:
Tabel nr. 2 Locuitorii unit ilor administrative din aglomerarea Baia Mare
Localitatea

Num r locuitori

Municipiul Baia Mare
Ora ul Baia Sprie
Ora ul T ii M gherau
Comuna Dumbr vi a
Comuna Gro i
Comuna Recea
Comuna S
eni
TOTAL

139154
16555
7297
4373
2577
5675
2511
178142
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CAPITOLUL 3. DESCRIEREA SITUA IEI EXISTENTE
3.1. Structura re elei de monitorizare
Re eaua de monitorizare a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare este o re ea la
nivel de aglomerare compus din 5 sta ii automate de monitorizare i face parte din
Re eaua Na ionala de Monitorizare a Calit ii Aerului din România. Sta iile automate
de monitorizare au fost puse în func iune la 1 ianuarie 2008.
Cele 5 sta ii sunt codificate de la MM1 pân la MM5.
Timpul de referin al re elei este GMT+2.
Responsabilul re elei de monitorizare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare
este Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure cu sediul în Baia Mare, str. Iza nr.
1A, cod 430073, România, tel: +04 0262 276304; fax: +04 0262 275222; e-mail:
office@apmmm.ro
Componen a re elei este urm toarea:
Tip sta ie

Num r de sta ii

- trafic

1

- industrial

2

- fond urban

1

- fond suburban

1

3.2. Informa ii generale cu privire la sta ii
Sunt prezentate în continuare informa iile generale privind cele 5 sta ii automate de
monitorizare a calit ii aerului din aglomerarea Baia Mare.
STA IA DE TRAFIC
Codul sta iei: MM1
Codul zonei: RO0601
Amplasare: Baia Mare. Bd. Bucure ti, nr. 28
Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 10
Coordonatele geografice:
47039 7,32 lat N; X=391558,137

100 m
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23033 17,32 long E; Y=684655,109
Altitudinea: 211 m
Poluan ii m sura i: dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxizi de
azot, monoxid de azot, benzen, toluen, etilbenzen, xilen (orto, meta i para), pulberi
în suspensie (PM10), 1-3 butadien ,
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: urban
Caracterizarea zonei: reziden ial , comercial
Caracterizarea traficului: strazi canion cu volum moderat de trafic (între 2000 i
10000 vehicule/zi)
Informa ii privind tehnicile de m surare
Echipamente:
- Analizor CO model ML 9830 B; metoda de referin : fotometrie cu radia ie
IR nedispersiv , EN 14626;
- Analizor SO2 model ML 9850 B; metoda de referin : fluorescen în UV,
EN 14212;
- Analizor NOx model ML 9841 B; metoda de referin : chemiluminiscen ,
EN 14211;
- Analizor BTX; metoda de referin : detector cu fotoionizare PID, EN 146621;
- Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referin : m sur tori
gravimetrice, EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- amplasare: la fa ada cl dirii, pe pavaj
- în imea punctului de prelevare: 3,5 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: continuu
Calibrare:
- tip: automat i manual
- metoda: multipunct
- frecven a: lunar
STA IA DE FOND URBAN
Codul statiei: MM 2
Codul zonei: RO0602
Amplasare: Baia Mare. Bd. Unirii, nr. 9-11
Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 1
Coordonatele geografice:
47039 07,61 lat N; X=392703,191
23034 12,19 long E; Y=684643,110

5 km
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Altitudinea: 223 m
Poluan ii m sura i: dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxizi de
azot, monoxid de azot, benzen, toluen, etilbenzen, xilen (orto, meta i para), pulberi
în suspensie (PM2,5), 1-3 butadien , ozon
Parametrii meteorologici m sura i: temperatura, viteza vantului, direc ia vântului,
umiditatea relativ , presiunea atmosferic , radia ia solar , precipita ii
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: urban
Caracterizarea zonei: reziden ial , comercial
Caracterizarea traficului: strazi largi cu volum moderat de trafic (între 2000 i
10000 vehicule/zi)
Informa ii privind tehnicile de m surare
Echipamente:
- Analizor CO model ML 9830 B; metoda de referin : fotometrie cu radia ie
IR nedispersiv , EN 14626;
- Analizor SO2 model ML 9850 B; metoda de referin : fluorescen în UV, EN
14212;
- Analizor NOx model ML 9841 B; metoda de referin : chemiluminiscen ,
EN 14211;
- Analizor O3 model ML 9810 B; metoda de referin : fotometrie în UV, EN
14625;
- Analizor BTX; metoda de referin : detector cu fotoionizare PID, EN146621;
- Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referin : m suratori
gravimetrice, EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- amplasare: pe trotuar
- în imea punctului de prelevare: 3,5 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: continuu
Calibrare:
- tip: automat i manual
- metoda: multipunct
- frecven a: lunar
STA IA DE FOND SUBURBAN
Codul statiei: MM 3
Codul zonei: RO0603
Amplasare: Baia Mare. str. Firiza, nr. 72
Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 25

150 km
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Coordonatele geografice:
47045 05,50 lat N, X=395549,247
23036 19,18 long E, Y=695647,504
Altitudinea: 354 m
Poluan ii m sura i: dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxizi de
azot, monoxid de azot, benzen, toluen, etilbenzen, xilen (orto, meta i para), pulberi
în suspensie (PM10), 1-3 butadien , ozon
Parametrii meteorologici m sura i: temperatura, viteza vantului, direc ia vântului,
umiditatea relativ , presiunea atmosferic , radia ia solar , precipita ii
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: suburban
Caracterizarea zonei: reziden ial
Caracterizarea traficului: strazi inguste cu volum mic de trafic (mai mic 2000
vehicule/zi)
Informatii privind tehnicile de m surare
Echipamente:
- Analizor CO model ML 9830 B; metoda de referin : fotometrie cu radia ie
IR nedispersiv , EN 14626;
- Analizor SO2 model ML 9850 B; metoda de referin : fluorescen în UV, EN
14212;
- Analizor NOx model ML 9841 B; metoda de referin : chemiluminiscen ,
EN 14211;
- Analizor O3 model ML 9810 B; metoda de referin : fotometrie în UV, EN
14625;
- Analizor BTX; metoda de referin : detector cu fotoionizare PID, EN 146621;
- Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referin : m suratori
gravimetrice, EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- amplasare: in curte
- în imea punctului de prelevare: 3,5 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: continuu
Calibrare:
- tip: automat i manual
- metoda: multipunct
- frecven a: lunar
STA IA INDUSTRIAL
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Codul statiei: MM 4
Codul zonei: RO0604
Amplasare: Baia Mare. str. Colonia Topitorilor, nr. 7
Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 100 m 1 km
Coordonatele geografice:
47040 15,07 lat N, X=396057,576
23036 51,19 long E, Y=686666,849
Altitudinea: 259 m
Poluan ii m sura i: dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxizi de
azot, monoxid de azot, pulberi în suspensie (PM10), ozon
Parametrii meteorologici m sura i: temperatura, viteza vantului, direc ia vântului,
umiditatea relativ , presiunea atmosferic , radia ia solar , precipita ii
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: urban
Caracterizarea zonei: industrial , reziden iala
Caracterizarea traficului: strazi inguste cu volum moderat de trafic (între 2.000 i
10.000 vehicule/zi)
Informa ii privind tehnicile de m surare
Echipamente:
- Analizor CO model ML 9830 B; metoda de referin : fotometrie cu radia ie
IR nedispersiv , EN 14626;
- Analizor SO2 model ML 9850 B; metoda de referin : fluorescen în UV, EN
14212;
- Analizor NOx model ML 9841 B; metoda de referin : chemiluminiscen ,
EN 14211;
- Analizor O3 model ML 9810 B; metoda de referin : fotometrie în UV, EN
14625;
- Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referin : m suratori
gravimetrice, EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- amplasare: in curte
- în imea punctului de prelevare: 3,5 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: continuu
Calibrare:
- tip: automat i manual
- metoda: multipunct
- frecven a: lunar
STA IA INDUSTRIAL
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Codul sta iei: MM 5
Codul zonei: RO0605
Amplasare: Baia Mare. str. Lunci, nr. 22
Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este de 100 m 1 km
Coordonatele geografice:
47042 16,10 lat N. X=397171,631
23037 41,47 long E, Y=690385,965
Altitudinea: 290 m
Poluan ii m sura i: dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxizi de
azot, monoxid de azot, pulberi în suspensie (PM10), ozon
Parametrii meteorologici m sura i: temperatura, viteza vantului, direc ia vântului,
umiditatea relativ , presiunea atmosferic , radia ia solar , precipita ii
Mediul local/morfologia peisajului
Tipul zonei: urban
Caracterizarea zonei: industrial , reziden iala
Caracterizarea traficului: strazi inguste cu volum moderat de trafic (între 2.000 i
10.000 vehicule/zi)
Informa ii privind tehnicile de m surare
Echipamente:
- Analizor CO model ML 9830 B; metoda de referin : fotometrie cu radia ie
IR nedispersiv , EN 14626;
- Analizor SO2 model ML 9850 B; metoda de referin : fluorescen în UV, EN
14212;
- Analizor NOx model ML 9841 B; metoda de referin : chemiluminiscen ,
EN 14211;
- Analizor O3 model ML 9810 B; metoda de referin : fotometrie în UV, EN
14625;
- Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referin : m suratori
gravimetrice, EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- amplasare: in curte
- în imea punctului de prelevare: 3,5 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: continuu
Calibrare:
- tip: automat i manual
- metoda: multipunct
- frecven a: lunar
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Toate cele 5 sta ii sunt amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Baia
Mare, conform h ii din figura nr. 6.

Fig. nr. 6 Loca ia sta iilor automate de monitorizare ce deservesc aglomerarea Baia Mare

3.3. Prezentarea datelor de monitorizare
Evaluarea calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare pentru anul 2007 i pentru anul
2008 s-a realizat prin modelare, folosind un model combinat meteorologie
dispersie dezvoltat de CSIRO (Australia). Evaluarea concentra iilor de poluan i în
atmosfer în aglomerarea Baia Mare a luat în considerare emisiile de poluan i în aer
provenite de la toate categoriile de surse de poluan i din zon (surse punctuale, surse
de suprafa
i trafic). Pentru anul 2008, evaluarea calit ii aerului s-a bazat i pe
sur ri efectuate în sta iile automate de monitorizare, astfel: pentru SO2 sunt
disponibile date pentru întregul an 2008, iar pentru PM10 gravimetric i Pb din
PM10 datele sunt disponibile începând cu 1 iunie 2008.
Valorile limit i perioada de mediere pentru frac ia PM10 a pulberilor în suspensie
în atmosfer , dioxid de sulf (SO2) i plumb (Pb) din PM10 sunt stabilite prin Ordinul
ministrului apelor i protec iei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului
privind stabilirea valorilor limit , a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor în
suspensie (PM 10 i PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i
ozonului în aerul înconjur tor, astfel:
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Tabel nr. 3 Valorile limit admise pentru poluan ii analiza i
Poluant

Timp de mediere
24 h (medie zilnic )

PM10

1 an (medie anual )
1 or (medie orar )

SO2 (dioxid de sulf)

24 h (medie zilnic )
Pb (plumb) din PM10

1 an (medie anual )

Valoare limit , µg/mc
50 (a nu se dep i de peste
35 ori într-un an
calendaristic)
40
350
125 (a nu se dep i de peste
24 ori într-un an
calendaristic)
0,5

Datele de modelare/monitorizare pentru anul 2007 i pentru anul 2008, pentru
fiecare sta ie de monitorizare din aglomerarea Baia Mare sunt prezentate în tabelul 4
i 5.
Sunt înscrise în aceste tabele situa iile de dep iri ale valorilor limit plus marja de
toleran (VL+MT) sau dep iri ale valorii limit (VL) i/sau dep iri ale valorilor
int (VT). S-au notat cu
situa iile de dep iri rezultate din modelarea
matematic .
Tabel nr. 4 Situa iile de dep iri înregistrate în sta iile automate în anul 2007 (din modelare)
Cod
statie
MM1
MM2
MM3
MM4
MM5

Dep iri
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT

SO2

m

NO2

NOx

Indicatorul monitorizat
PM10 PM2,5
Pb

m

C6H6

CO

O3

m

Tabel nr. 5 Situa iile de dep iri înregistrate în sta iile automate în anul 2008 (din m sur ri i
modelare)
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Cod
statie
MM1
MM2
MM3
MM4
MM5

Nr.
dep iri
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT
VL+MT
VL/VT

SO2

30

NO2

NOx

Indicatorul monitorizat
PM10 PM2,5
Pb

m

C6H6

CO

O3

m

Evaluarea calit ii aerului la indicatorul SO2
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul SO2 în aglomerarea Baia Mare pentru anul
2007 i pentru anul 2008 a fost realizat atât prin modelare cât i prin m sur ri în
cele 5 sta ii automate de monitorizare, astfel:
- pentru anul 2007, evaluarea realizat prin modelare a pus în eviden în
aglomerarea Baia Mare valori medii orare cuprinse între 7,8 i 558,2 µg/mc i
valori medii zilnice cuprinse între 5,68 i 205,32 µg/mc; in baza acestor date,
municipiul Baia Mare i ora ul Baia Sprie au fost cuprinse în Lista 1 de calitate
a aerului (conform Ordinului ministrului apelor i protec iei mediului nr.
745/2002 privind stabilirea aglomer rilor i clasificarea aglomer rilor i
zonelor pentru evaluarea calit ii aerului în România, Lista 1 cuprinde
aglomer rile i zonele unde nivelurile concentra iilor unuia sau mai multor
poluan i sunt mai mari decât valoarea limit plus marja de toleran sau mai
mari decât valoarea limit , în caz c nu a fost fixat i o marj de toleran );
- pentru anul 2008, evaluarea realizat prin modelare a pus în eviden în
aglomerarea Baia Mare valori medii orare cuprinse între 8,25 i 462,0 µg/mc i
valori medii zilnice cuprinse între 7,06 i 186,4 µg/mc, îns doar municipiul
Baia Mare a r mas inclus în continuare în Lista 1 de calitate a aerului, a a cum
a fost ea definit mai sus;
- în anul 2008 s-au înregistrat în aglomerarea Baia Mare prin m sur ri în cele 5
sta ii atomate, valori medii orare cuprinse între 0 i 799,0 µg/mc i valori
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medii zilnice cuprinse între 0,2 i 168,1 µg/mc; s-au înregistrat 30 dep iri ale
VL orar i 2 dep iri ale VL zilnic la SO2, în sta ia MM2.
In figurile 7 i 8 sunt prezentate h ile cu distribu ia spa ial a concentra iilor medii
orare i zilnice pentru indicatorul SO2 pentru anul 2007 i respectiv 2008 (h ile sunt
prezentate i în anexele nr. 2-5 i au fost preluate din studiile de evaluare a calit ii
aerului în România realizate de WESTAGEM SRL Bucure ti). Zonele marcate cu
ro u eviden iaz arealele în care s-au înregistrat dep iri la indicatorul SO2.

a) concentra ia medie orar

b) concentra ia medie zilnic

Fig. nr. 7 Distribu ia spa ial în aglomerarea Baia Mare a concentra iei medii de SO2 în anul 2007
(din Studiul de evaluare a calit ii aerului în anul 2007 realizat de WESTAGEM SRL Bucure ti)

a) concentra ia medie orar
b) concentra ia medie zilnic
Fig. nr. 8 Distribu ia spa ial în aglomerarea Baia Mare a concentra iei medii de SO2 în anul 2008
(din Studiu de evaluare a calit ii aerului în anul 2008 realizat de WESTAGEM SRL Bucure ti)
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Evolu ia în anul 2008 pentru indicatorul SO2 este prezentat în graficele din figurile 9
i 10, pentru concentra iile medii orare i pentru cele zilnice, înregistrate în cele 5
sta ii automate de monitorizare a calit ii aerului din aglomerarea Baia Mare:

Fig nr. 9 Concentra ii medii orare de SO2 m surate în aglomerarea Baia Mare în anul 2008
SO2 zilnic (µg/m3), perioada: 01 Ian 2008-31 Dec 2008
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MM-1 -

MM-1 - daily limit

MM-2 -

MM-3 -

MM-4 -

MM-5 -

Fig nr. 10 Concentra ii medii zilnice de SO2 m surate în aglomerarea Baia Mare în anul 2008
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In anul 2008, înregistrarea de valori medii orare mai mari de 350 µg/mc la
indicatorul SO2 este corelat direct cu activitatea SC Romplumb SA Baia Mare.
Pentru perioadele de timp în care societatea nu func ioneaz , valorile de fond în
aglomerarea Baia Mare pentru mediile orare sunt mai mici de 20 30 µg/mc,
respectiv sub 10% din valoarea limit a concentra iei medii orare, a a cum este
definit în Ordinul ministrului mediului i gospod ririi apelor nr. 592/2002.
Este sugestiv în acest sens perioada dup luna august 2008 (conform graficelor din
figurile 9 i 10), perioad în care SC Romplumb SA Baia Mare nu a func ionat,
oprind activitatea pentru implementarea unui amplu proiect de retehnologizare cu o
important component de mediu axat pe diminuarea emisiilor de pulberi cu
con inut de metale grele la co ul de dispersie.
Valorile ridicate la indicatorul SO2 înregistrate în sta iile automate de monitorizare a
calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare provin de la emisiile de gaze tehnologice cu
con inut de SO2 din co ul de dispersie de 120 m al SC Romplumb SA Baia Mare.
Societatea desf oar activitate de metalurgie neferoas de ob inere a plumbului
primar i de ine autoriza ia integrat de mediu nr. 97NV/01.11.2007 cu plan de
ac iuni integrat în aceast autoriza ie i care a fost revizuit la 01.02.2010. Societatea
nu dispune la ora actual de niciun echipament de re inere a dioxidului de sulf
rezultat în gazele tehnologice, acesta fiind eliminat în totalitate prin co ul de dispersie
de 120 m.
Conform planului de ac iuni, parte integrant din autoriza ia integrat de mediu,
pentru reducererea emisiilor de SO2 la co ul de 120 m i încadrarea în valorile limit
de emisie conform BAT, a fost prev zut m sura privind realizarea unei instala ii de
re inere a SO2 din gazele tehnologice de la sec ia Aglomerare Topire , cu termen
de finalizare 30 septembrie 2010.

Evaluarea calit ii aerului la indicatorul PM10
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul PM10 în aglomerarea Baia Mare pentru anul
2007 si pentru anul 2008 a fost realizat prin modelare, astfel:
- în anul 2007, s-au estimat valori medii zilnice cuprinse între 20,16 i 58,77
µg/mc i valori medii anuale cuprinse între 20,13 i 45,18 µg/mc; in baza
acestor date, municipiul Baia Mare i ora ul Baia Sprie au fost cuprinse în
Lista 1 de calitate a aerului (conform Ordinului ministrului apelor i protec iei
mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomer rilor i clasificarea
aglomer rilor i zonelor pentru evaluarea calit ii aerului în România, Lista 1
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cuprinde aglomer rile i zonele unde nivelurile concentra iilor unuia sau mai
multor poluan i sunt mai mari decât valoarea limit plus marja de toleran sau
mai mari decât valoarea limit , în caz c nu a fost fixat i o marj de
toleran );
- în anul 2008, s-au estimat valori medii zilnice cuprinse între 22,91 i 54,35
µg/mc i valori medii anuale cuprinse între 22,77 i 45,97 µg/mc; in baza
acestor date, municipiul Baia Mare i ora ul Baia Sprie au ramas în Lista 1 de
calitate a aerului si in acest an.
In figurile nr. 11 i 12 sunt prezentate h ile cu distribu ia spa ial a concentra iilor
medii zilnice i anuale pentru indicatorul PM10 pentru anul 2007 i respectiv 2008
(h ile au fost preluate din studiile de evaluare a calit ii aerului în România realizate
de WESTAGEM SRL Bucure ti i sunt prezentate i în anexele nr. 6-9). Zonele
marcate cu ro u eviden iaz arealele în care s-au înregistrat dep iri la indicatorul
PM10.

a) concentra ia medie zilnic

b) concentra ia medie anual

Fig. nr. 11 Distribu ia spa ial în aglomerarea Baia Mare
a concentra iei medii de PM10 în anul 2007
(din Studiul de evaluare a calit ii aerului în anul 2007 realizat de WESTAGEM SRL Bucure ti)
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a) concentra ia medie zilnic

b) concentra ia medie anual

Fig. nr. 12 Distribu ia spa ial în aglomerarea Baia Mare
a concentra iei medii de PM10 în anul 2008
(din Studiu de evaluare a calit ii aerului în anul 2008 realizat de WESTAGEM SRL Bucure ti)

Evaluarea calit ii aerului la indicatorul Pb din PM10
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul Pb din PM10 în aglomerarea Baia Mare în
anul 2007 si in anul 2008 a fost realizat prin modelare, astfel:
- în anul 2007, s-au estimat valori medii anuale cuprinse între 0,033 i 1,08
µg/mc; in baza acestor date, municipiul Baia Mare i ora ul Baia Sprie au fost
cuprinse în Lista 1 de calitate a aerului;
- în anul 2008, s-au estimat valori medii anuale cuprinse între 0,021 i 0,834
µg/mc; in baza acestor date, municipiul Baia Mare i ora ul Baia Sprie au fost
cuprinse în Lista 1 de calitate a aerului.
In figura 13 sunt prezentate h ile cu distribu ia spa ial a concentra iilor medii
anuale pentru indicatorul Pb din PM10 pentru anul 2007 i respectiv 2008 (h ile au
fost preluate din studiile de evaluare a calit ii aerului în România realizate de
WESTAGEM SRL Bucure ti i sunt prezentate i în anexele nr. 10 i 11). Zonele
marcate cu ro u i violet eviden iaz arealele în care s-au înregistrat dep iri la
indicatorul Pb din PM10.
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a) anul 2007

b) anul 2008

Fig. nr. 13 Distribu ia spa ial în aglomerarea Baia Mare
a concentra iei medii anuale de Pb din PM10
(din Studiul de evaluare a calit ii aerului în 2007 i 2008 realizat de WESTAGEM SRL Bucure ti)

Pentru a estima contribu ia nivelelor/surselor de poluare în arealul aglomer rii Baia
Mare, s-au înscris în graficele din figurile nr. 14-16 concentra iile medii anuale pentru
fondul regional, fondul local urban i pentru impactul activit ilor industriale i de
trafic, pentru indicatorii studia i.

Concentratii medii anuale SO 2, ug/mc
40
35
30
25

Impact industrial = 25 ug/mc
(in statia MM2)

Fond urban local = 9 ug/mc
(in statia MM3)

20
15
10
5
0

Fond regional = 3,4 ug/mc
(in statia HR-1)

Fig. nr. 14 Aportul fondului regional, local i de impact (industrial) în caracterizarea nivelului
concentra iei medii anuale de SO2 în anul 2008 în municipiul Baia Mare
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Concentratii medii anuale PM 10, ug/mc

90
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Impact industrial maxim = 45,97 ug/mc
(din modelare)
Fond urban local maxim= 40 ug/mc
(din modelare)

50
40
30
20

Fond regional 2008 = 35,2 ug/mc
(in statia HR-1)

10
0

Fig. nr. 15 Aportul fondului regional, local i de impact (industrial) în caracterizarea nivelului
concentra iei medii anuale de PM10 în anul 2008 în aglomerarea Baia Mare
Concentratii medii anuale Pb din PM10, ug/mc
2
1,8
1,6
1,4

Impact industrial maxim = 0,83 ug/mc
(din modelare)

1,2
1

Fond urban local maxim= 0,25 ug/mc
(din modelare)

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

Fond regional maxim = 0,1 ug/mc
(din modelare)

Fig. nr. 16 Aportul fondului regional, local i de impact (industrial) în caracterizarea nivelului
concentra iei medii anuale de Pb din PM10 în anul 2008 în municipiul Baia Mare

Fondul regional pentru zona municipiului Baia Mare este definit de datele de
monitorizare înregistrate în sta ia regional HR-1 (Raportul privind starea mediului
în jude ul Harghita în anul 2008 elaborat de Agen ia pentru Protec ia Mediului
Harghita), astfel:
- media anual la indicatorul SO2 în sta ia HR-1 a fost de 3,40 µg/mc;
- media anual la indicatorul PM10 nefelometric în sta ia HR-1 a fost de 35,2
µg/mc;
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- nu sunt disponibile date pentru indicatorul Pb din PM10 în sta ia HR-1, de
aceea s-a luat drept referin valoarea maxim evaluat prin modelare pentru
anul 2008 în zona jude ului Harghita, respectiv 0,1 µg/mc;
Fondul urban pentru aglomerarea Baia Mare pentru ace ti indicatori i impactul
actrivit ilor industriale i al traficului desf urate în aglomerare i care se suprapun
peste fondul urban sunt estimate astfel:
- pentru SO2, conform datelor de monitorizare (s-a luat drept referin sta ia de
fond suburban MM3, deoarece sta ia de fond urban MM2 este cea mai
afectat de unda de poluare de la SC Romplumb SA, datorit curen ilor de aer
ce bat preferen ial din direc ia acesteia) concentra ia medie anual a fost de 9
µg/mc (un aport suplimentar de 165%), iar impactul industrial este estimat
prin maxima concentra iei medii anuale în sta ia MM2 (un aport suplimentar
de 66,7% fa de fondul local urban i de 635% fa de fondul regional);
- pentru PM10, conform model rii matematice a dispersiei (figura 12, b) la
maxim 40 µg/mc (un aport suplimentar de 13,6%), iar impactul industrial este
estimat în acela i mod la maxim 45,97 µg/mc (un aport suplimentar de 14,9%
fa de fondul urban i de 30,6% fa de fondul regional);
- pentru Pb din PM10, conform model rii matematice a dispersiei (figura 11, b),
fondul local urban este de maxim 0,25 µg/mc (un aport suplimentar de 150%
fa de fondul regional), iar impactul industrial este estimat în acela i mod la
maxim 0,83 µg/mc (un aport suplimentar de 232% fa de fondul urban i de
730% fa de fondul regional).
Pulberile PM 10 constituie o frac ie a pulberilor totale în suspensie în aerul ambiant.
Indicatorii pulberi totale în suspensie, Pb din pulberi totale în suspensie i dioxid de
sulf sunt monitoriza i de peste 20 de ani în municipiul Baia Mare, într-o re ea de
monitorizare manuala gestionat de Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure ,
(prelevare în teren i analiz în laborator). Evolu ia acestor indicatori în perioada
2000-2008, indic o evident tendin de sc dere, urmare a schimb rilor produse în
economia municipiului i în atitudinea fa de problematica protec iei mediului în
general i a atmosferei în special.
Incepând cu anii 1990, o bun parte a operatorilor industriali au încetat activitatea,
iar agen ii economici care au r mas în func iune au fost nevoi i s implementeze
suri de protec ie a mediului înconjur tor. Cerin ele de protec ie a mediului i
implicit a atmosferei au devenit mai restrictive, dupa armonizarea legislatiei din
Romania cu Directivele Uniunii Europene.
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In graficele din figurile nr. 17-19 sunt prezentate evolu iile indicatorilor SO2, PTS
(pulberi totale în suspensie) i Pb din PTS ca medii anuale în municipiul Baia Mare.
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Fig. nr. 17 Evolu ia indicatorului dioxid de sulf (SO2) în perioada 1999-2008 în municipiul Baia
Mare (concentra ie medie anual , µg/mc)
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Fig. nr. 18 Evolu ia indicatorului pulberi totale în suspensie (PTS) în perioada 1999-2008 în
municipiul Baia Mare (concentra ie medie anual , µg/mc)
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Fig. nr. 19 Evolu ia indicatorului plumb (Pb) din PTS în perioada 1999-2008 în municipiul Baia
Mare (concentra ie medie anual , µg/mc)
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3.4. Tipul de receptori care necesit protec ie în zona afectat
Principalii receptori din zona afectat , sunt reprezenta i de locuitorii din aglomerarea
Baia Mare in care aproximativ 50 % din popula ie este reprezentat de copii i tineri
pân la 18 ani i persoane peste 62 ani, mai vulnerabili la prezen a poluan ilor în
atmosfer . Intreaga aglomerare este afectat de poluarea cu PM10, iar municipiul
Baia Mare i ora ul Baia Sprie sunt afectate suplimentar i de poluarea cu SO2 i cu
Pb.
Fa de acest receptor principal, respectiv popula ia din aglomerare, a a cum s-a
prezentat în capitolul.2.7 în aglomerarea Baia Mare se g sesc 2 situri Natura 2000 i
alte 3 arii naturale protejate, precum i arbori ocroti i. Aceste arii protejate nu sunt
men ionate în literatura de specialitate ca fiind vulnerabile la poluare, cu excep ia
castanilor comestibili din parcelele individuale din nordul municipiului Baia Mare i a
arborilor ocroti i din municipiul Baia Mare care sunt afecta i grav (prin uscare) de
prezen a în atmosfer a dioxidului de sulf i a plumbului.
Amplasarea arealelor din arii protejate i a principalelor zone cu grupuri de arbori
ocroti i vulnerabili la poluarea cu dioxid de sulf i plumb este prezentat în figura nr.
20.

Rezervatia de castan
comestibil( (parcele individuale)
)

Arbori ocrotiti in
Parcul Municipal

Arbori ocrotiti in Parcul
Cetatii- Turnul Stefan

Arbori ocrotiti in gradina
Colonia Pictorilor

Fig. nr. 20 Amplasarea ariilor protejate i a arborilor ocroti i în municipiul Baia Mare
vulnerabili la poluarea cu SO2 i plumb
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3.5. Poten iale efecte asupra s

ii popula iei

Dioxidul de sulf
Efecte asupra s

ii popula iei

In functie de concentra ie i perioada de expunere, dioxidul de sulf are diferite efecte
asupra s
ii umane.
Expunerea la o concentra ie mare de dioxid de sulf, pe o perioad scurt de timp,
poate provoca irita ia ochilor i dificult i respiratorii severe. Sunt afectate în special
persoanele cu astm, copiii, vârstnicii i persoanele cu boli cronice ale c ilor
respiratorii. Expunerea la o concentra ie redus de dioxid de sulf, pe termen lung
poate avea ca efect infec ii ale tractului respirator. Dioxidul de sulf poate poten a
efectele periculoase ale ozonului.
Efecte asupra plantelor
Dioxidul de sulf afecteaz vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra
structurii i esuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Unele dintre cele mai
sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele ro ii i negre, frasinul alb, lucerna,
murele.
Efecte asupra mediului
In atmosfer , dioxidul de sulf contribuie la acidifierea precipita iilor, cu efecte toxice
asupra vegeta iei i solului.
Cre terea concentra iei de dioxid de sulf accelereaz coroziunea metalelor, din cauza
form rii acizilor. Oxizii de sulf pot eroda piatra , zid ria, vopselurile, fibrele, hârtia,
pielea i componentele electrice.
Pulberile în suspensie – frac ia PM10
Efecte asupra s

ii popula iei

Dimensiunea particulelor de pulberi este direct legat de poten ialul de a cauza efecte
asupra s
ii popula iei. Un pericol important este reprezentat de particulele cu
diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri (PM10 i PM2,5) Particulele din
frac ia PM10 sunt considerate particule inhalabile, care trec prin nas i gât, iar
particulele din frac ia PM2,5 p trund în alveolele pulmonare provocand inflama ii i
intoxic ri. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare i respiratorii,
copiii, vârstnicii i astmaticii. Poluarea cu pulberi înr ut te simptomele astmului,
respectiv provoac tuse, dureri în piept i dificult i respiratorii.
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Plumb
Efecte asupra s

ii popula iei

Plumbul prezint efect toxic la oameni, în cazul expunerii la concentra ii ridicate,
influen ând sinteza hemoglobinei ce afecteaz rinichii, organele de reproducere,
mecanismul gastrointestinal, articula iile, sistemul cardiovascular i sistemul nervos.
Expunerea prelungit la plumb influen eaz negativ dezvoltarea somatic , scade
acuitatea vizual i pragul auditiv. Plumbul reduce coeficientul de inteligen ,
produce tulbur ri de cre tere i poate sta la originea unor simptome legate de
cre terea iritabilit ii i a fatigabilit ii.
Cre terea rapid a popula iei care locuie te în ora e se va num ra printre cele mai
importante probleme de s tate public la nivel global în secolul 21. Peste 50% din
popula ia lumii tr ie te azi în ora e. Urbanizarea atrage dupa sine avantaje i
dezavantaje. Unul dintre dezavantajele certe este cre tera nivelului de poluare a
aerului datorit intensific rii traficului rutier, cre terii num rului de gospod rii,
locuin e i activit i industriale.
Evolu ia tendin ele la nivel european se manifest i la nivel na ional, regional i local
astfel încât în ultimii 4 ani în municipiul Baia Mare s-au înregistrat în mod constant
fenomene demografice i de evolu ie a bolilor legate de poluare similare celor din
Europa.
Astfel în municipiul Baia Mare s-a înregistrat un num r de decese prin boli
cardiovasculare i prin tumori mai mare decât la nivel jude en, iar în ceea ce prive te
num rul de cazuri de îmboln viri în ultimii 4 ani s-a înregistrat în mod constant un
num r mai mare de cazuri atât la afec iunile acute cât i la cele cronice infec ii
acute de c i respiratorii superioare, pneumonii, bro ite, bron iolite, astm bron ic i
emfizem pulmonar fa de nivelul jude ean.

CAPITOLUL 4. IDENTIFICAREA I VALIDAREA DEP
IDENTIFICAREA SURSELOR

IRILOR.

4.1. Identificarea dep irilor
Identificarea dep irilor valorilor limit s-a efectuat de c tre responsabilul pentru
validarea datelor în colaborare cu responsabilul sta iei de monitorizare, din Agen ia
pentru Protec ia Mediului Maramure .
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4.2. Validarea dep irilor
Toate datele ob inute prin m sur tori în sta iile automate de monitorizare a calit ii
aerului i prezentate în acest program au fost validate de c tre responsabilul pentru
validarea datelor din cadrul APM Maramure .

4.3. Identificarea surselor
Principalele surse de emisie responsabile de poluarea aerului în aglomerarea Baia
Mare sunt:
- surse de suprafa : sisteme/echipamente de înc lzire reziden ial i ale
agen ilor economici ce folosesc combustibil solid (lemne/brichete de
rumegu ), în condi ii de calm atmosferic defavorabil dispersiei (pentru arealul
depresionar al aglomerarii Baia Mare). In cartierele periferice ale municipiului
Baia Mare, în special de-a lungul v ii Firiza i în celelalte ora e i localit i din
aglomerarea Baia Mare, gospod riile localnicilor sunt înc lzite aproape în
exclusivitate cu lemne sau brichete de rumegu ; acestea sunt responsabile de
poluarea cu PM10;
- trafic: emisii provenite de la autovehicule i cele provenite din resuspensia
prafului stradal (praful poate prezenta un con inut mai ridicat de plumb
datorit con inutului mare de metale în solul din municipiul Baia Mare, urmare
a polu rii antropice istorice remanente); responsabil de poluarea cu PM10 i în
oarecare m sur i de poluarea cu Pb;
- surse industriale: principala surs care a contribuit prin emisii la deteriorarea
calitatii aerului perioada analizat a fost SC Romplumb SA Baia Mare, unitate
cu profil de metalurgie neferoas (produc ia de Pb primar), ce intr sub
inciden a Directivei 96/61/CE privind prevenirea i contolul integrat al
polu rii (IPPC), având o perioad de tranzi ie în vederea conform rii pân la
31 decembrie 2010. Aceasta constituie principala surs de emisie responsabil
de aportul de dioxid de sulf in atmosfera în aglomerarea Baia Mare prin
eliminarea în totalitate în atmosfer prin co ul de dispersie de 120 m a
bioxidului de sulf ob inut prin pr jirea concentratelor de plumb. De
asemenea, activitatea uzinei este direct corelat i cu concentra iile medii
zilnice mai mari la indicatorul Pb din PM10 în aerul ambiental. Cealalt uzin
metalurgic din Baia Mare, SC Cuprom SA Bucure ti Sucursala Baia Mare
(instala ie IPPC pentru produc ia de Cu primar pân în anul 2000 i de Cu
secundar în continuare, prin prelucrarea numai a de eurilor cu con inut de
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peste 96% Cu) a fost conform la 1 octombrie 2007 i a încetat temporar
activitatea în luna octombrie 2008. Cuprom SA Bucure ti Sucursala Baia
Mare (produc ia de Cu primar pân în 2000 i de Cu secundar din de euri, în
perioada dup anul 2000) a implementat o serie de m suri astfel încât în luna
octombrie 2007 a îndeplinit toate cerin ele din planurile de ac iune în rela ie
cu mediul, îns din motive economice a încetat temporar activitatea în luna
octombrie 2008. Având in vedere criza economico financiara la nivel global
care î i face resim ite consecin ele in mod direct si substan ial asupra activit ii
desf urate de Cuprom S.A., in principal ca urmare a sc derii bru te i
accentuate a pre ului cuprului la bursele interna ionale, dublata de cre terea
accentuata a costurilor finan rilor existente, limit rii drastice a ofertei de
finan are din partea b ncilor si a institu iilor financiare, societatea a decis
incetarea temporara a activitatii, fapt notificat catre Agentia Regionala pentru
Protectia Mediului Cluj-Napoca prin adresele nr. 818/3.11.2008 si
1083/16.12.2008.
Pentru valorile mari ale concentra iilor medii zilnice la PM10 trebuie lua i în
considerare i al i agen i economici mici sau prestatori de servicii care
contribuie cumulativ la cre terea emisiei difuze de pulberi prin sistemele de
înc lzire neconforme sau din activit i de mic industrie cu emisie de pulberi
(instala ii de mixturi asfaltice, cariere, prelucrarea lemnului, etc.).
In anul 2007, emisia total de pulberi (PM10) în aglomerarea Baia Mare a fost de
1704 tone (din care 3% provin din surse punctuale, 94,7% din surse de suprafa i
2,3% din trafic), iar în anul 2008 emisia total a fost de 1870 tone (din care 3,4%
provin din surse punctuale, 91,7% din surse de suprafa i 4,8% din trafic). Valorile
sunt în acela i ordin de m rime în cei doi ani de referin , astfel încât putem afirma
nu s-au produs modific ri majore în structura surselor de emisie în aglomerarea
Baia Mare (datele sunt preluate din inventarul anual de emisii in atmosfera pentru
judetul Maramures, intocmit de Agentia pentru Protectia Mediului Maramures).
In anul 2007, emisia total de dioxid de sulf în aglomerarea Baia Mare a fost de
2933,1 tone, din care 98,45% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia
Mare), 0,7% din surse de suprafa i 0,85% din trafic, iar în anul 2008 emisia total a
fost de 1077,2 tone, din care 97,8% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA
Baia Mare), 2,1% din surse de suprafa i 0,1% din trafic. Men ion m c în anul
2008, SC Romplumb SA a fun ionat doar 7 luni, astfel încât cantitatea de dioxid de
sulf eliminat este mult mai mic fa de anul 2007, iar emisia din trafic a sc zut de
asemenea semnificativ prin comercializarea exclusiv a benzinei f
sulf. Reparti ia
este asem toare în anul 2007 i 2008, astfel încât putem afirma c nu s-au produs
modific ri majore în structura surselor de emisie în aglomerarea Baia Mare (datele
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sunt preluate din inventarul anual de emisii in atmosfera pentru judetul Maramures,
intocmit de Agentia pentru Protectia Mediului Maramures).
In anul 2007, emisia total de Pb în aglomerarea Baia Mare a fost de 2933,1 tone, din
care 98,45% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia Mare), 0,7% din
surse de suprafa i 0,85% din trafic, iar în anul 2008 emisia total a fost de 1077,2
tone, din care 97,8% provin din surse punctuale (SC Romplumb SA Baia Mare),
2,1% din surse de suprafa i 0,1% din trafic (datele sunt preluate din inventarul
anual de emisii în atmosfer pentru jude ul Maramure , întocmit de Agen ia pentru
Protec ia Mediului Maramure ).
Situa ia comparativ a emisiilor din diferitele tipuri de surse (punctuale, de suprafa
i trafic) în aglomerarea Baia Mare în cei 2 ani studia i (2007 i 2008) sunt prezentate
în tabelul nr. 7 i în graficul din figura nr. 21.
Tabel nr. 7 Emisiile de poluan i în aglomerarea Baia Mare în perioada 2007-2008
Cantitate emis , tone
Anul 2007
Anul 2008
Categoria de surse
SO2
SO2
PM10
Pb din PM10
PM10
Pb din PM10
Surse punctuale
2887,71
52,13
3,325
1053,66
64,64
1,41
Surse de suprafa
21,11
1613,21
0,068
22,55
1715,36
0,07
Trafic
24,24
38,79
0,698
0,94
89,56
0,05
TOTAL
2933,06 1704,12
4,09
1077,15 1869,55
1,53

SO2

0,94
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Fig. nr. 21 Cantit ile de poluan i emi i în aglomerarea Baia Mare în perioada 2007-2008

41/41

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

Sursele punctuale sunt reprezentate de co uri de la centrale termice din unit ile
industriale (cu un consum mai mare de 30 tone/an combustibil), co uri tehnologice
de la sta iile de mixturi asfaltice i co urile instala iilor IPPC (SC Romplumb SA Baia
Mare i Cuprom SA Bucure ti Sucursala Baia Mare).
In ceea ce prive te sursele de suprafa , emisiile provin în general din sistemele
individuale de înc lzire reziden ial i de producere a apei calde menajere din
gospod riile individuale i de la micii intreprinz tori/prestatori de servicii.
Men ion m c în municipiul Baia Mare nu mai func ioneaz de peste 10 ani nicio
central termic de cartier, sistemele de înc lzire func ioneaz în principal cu gaz
natural. În celelalte ora e i în comunele ce apar in aglomer rii Baia Mare, se
folose te aproape în exclusivitate combustibilul solid (lemnul) pentru înc lzirea în
sobe.

CAPITOLUL 5. M SURILE/PROIECTELE PLANIFICATE PE
TERMEN LUNG
surile i proiectele planificate pe termen lung sunt cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Durabil a municipiului Baia Mare i în Planul Integrat de Dezvoltare a
municipiului Baia Mare (www.baiamarecity.ro), precum i în strategiile de dzvoltare a
celorlalte unit i administrative din aglomerarea Baia Mare. De asemenea au fost
propuse m suri urgente care s conduc la diminuarea concentra iei medii zilnic i
anual la indicatorul PM10 în municipiul Baia Mare i încadrarea în cerin ele
legisla iei în vigoare.
surile i proiectele planificate sau în curs de evaluare/elaborare pe termen lung
sunt prezentate în tabelul nr. 8.
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Tabel nr. 8 M surile i proiectele planificate sau în curs de evaluare/elaborare pe termen lung

1. M suri în cazul dep irilor valorii limit pentru indicatorul PM10, datorate surselor liniare (traficul rutier)
Nr.
crt.
1.1

suri/ac iuni
Intensificarea salubrizarii
stradale prin sp lare i stropire
suplimentar în perioadele cu
valori mai mari la indicatorul
PM10 în municipiul Baia Mare
Faza 1: elaborarea i
aprobarea instruc iunilor
privind Intensificarea
salubriz rii stradale prin
sp lare i stropire
suplimentar în perioadele cu
valori mai mari la indicatorul
PM10 în municipiul Baia
Mare
Faza 2: punerea în aplicare a
surii privind Intensificarea
salubriz rii stradale prin
sp lare i stropire
suplimentar în perioadele cu
valori mai mari la indicatorul
PM10 în municipiul Baia
Mare

Responsabil

Prim ria
municipiului
Baia Mare si
APM
Maramure

Prim ria
municipiului
Baia Mare

Termen de
realizare

Estimare costuri
(mii euro)/
surse de finan are
650/an/buget local

1 august
2010

Rezultat a teptat/indicatori monitorizati
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea cantit ii de praf
resuspendat
Indicatori monitoriza i:
- Num r de controale efectuate
- Valoarea amenzilor aplicate operatorului de
salubrizare (lei)
- Num r de zile cu valoarea concentra iei medii
zilnice la indicatorul PM10 mai mare de 50 µg/mc
în sta ia MM1

permanent
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1.2

Introducerea obligativit ii
agen ilor economici din
municipiul Baia Mare de a
cur a ro ile autovehiculelor la
ie irea de pe antier prin
elaborarea unei Hot râri a
Consiliului Local

Prim ria
municipiului
Baia Mare

1 ianuarie
2011

nu sunt necesare
fonduri

1.3

Intensificarea activit ii de
salubrizare a comunei Recea.
Introducerea etapizat de
tre firmele de salubritate a
mijloacelor mecanizate de
salubrizare a str zilor în
comuna Recea
Plantarea de arbori i perdele
de protec ie pe aliniamentele
Bd. Bucure ti i a altor str zi
principale în municipiul Baia
Mare

Primaria
comunei Recea

2011

15/an/buget local

Prim ria
municipiului
Baia Mare

10 iunie 2011

25/an/buget local

1.4

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea cantit ii de praf
resuspendat.
Indicatori monitoriza i:
- Hot rârea Consiliului Local publicat
- Num r de controale efectuate
- Valoarea amenzilor aplicate (lei)
- Num r de zile cu valoarea concentra iei medii
zilnice la indicatorul PM10 mai mare de 50 µg/mc
în sta iile de monitorizare
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de str zi salubrizate (m)
- Num r de zile/s pt mân când se face
salubrizarea str zilor
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin ecranarea spa iului de circula ie a
str zilor
Indicatori monitoriza i:
- Num r de arbori planta i
- Lungimea aliniamentelor stradale pe care s-au
efectuat plant ri de arbori (km)
- Num r de zile cu valoarea concentra iei medii
zilnice la indicatorul PM10 mai mare de 50 µg/mc
în sta ia MM1
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Refacerea spa iilor verzi
afectate de diferitele lucr ri de
construc ii i repara ii pe
aliniamentele Bd Bucure ti i a
altor str zi principale în
municipiul Baia Mare
Extinderea re elei de troleibuz
în municipiul Baia Mare

Prim ria
municipiului
Baia Mare

1 iunie 2011

50/an/buget local

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa ii verzi reabilitat (mp)

Prim ria
municipiului
Baia Mare

2012

4100/fonduri prin
POR, Axa 1.1

1.7

Modernizarea, între inerea i
reabilitarea acostamentelor
drumurilor comunale i a
str zilor adiacente i a
acostamentelor acestora în
ora ul T ii M gher

Prim ria ora ului Decembrie
2012
ii
gher

1.8

Plantarea de arbori pe
aliniamentele DN18B,
DJ184A si drumurilor
comunale in comuna
Dumbr vi a

Prim ria
comunei
Dumbr vi a

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Gradul de acoperire al serviciului de transport pe
linii de troleibuz din totalul transportului public (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de acostamente reabilitate/modernizate
(m)
- Gradul de acoperire prin reabilitare/modernizare
fa de lungimea total a drumurilor/str zilor (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
-Lungimea de aliniamente/perdea de protectie
plantata cu arbori (m).

1.5

1.6

2012

500/fonduri structurale

90/fonduri externe,
buget local
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1.9

Pietruire/asfaltare de drumuri
agricole/s te ti în comuna
eni

Prim ria
comunei
eni

2011

840/fonduri externe

1.10

Pietruire/asfaltare de drumuri
agricole/s te ti în comuna
Dumbr vi a

Prim ria
comunei
Dumbr vi a

2011

825/fonduri externe

1.11

Pietruirea drumurilor de
mânt în ora ul Baia Sprie

Prim ria ora ului 2012
Baia Sprie

1.12

Lucr ri de r zuire i cur are a Prim ria ora ului anual Baia Sprie
prim vara
suprafe elor carosabile de
material antiderapant i praf în
ora ul Baia Sprie

12/buget local;fonduri
externe

nu sunt necesare
fonduri (lucr ri realizate
cu personal propriu)

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate (m)
- Gradul de acoperire prin pietruire/asfaltare fa de
lungimea total a drumurilor/ agricole/s te ti (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate (m)
- Gradul de acoperire prin pietruire/asfaltare fa de
lungimea total a drumurilor/ agricole/s te ti (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate (m)
- Gradul de acoperire prin pietruire fa de lungimea
total a drumurilor de p mânt (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de drumuri cur ate (m)
- Gradul de acoperire prin lucr ri de
zuire/cur are fa de lungimea total a
suprafe elor carosabile (%)
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1.13

1.14

1.15

Introducerea obligativit ii
cet enilor din comuna Gro i
de a cur a ro ile
autovehiculelor la ie irea din
propriet ile agricole pe
drumurile jude ene i
comunale, prin emiterea unei
Hot râri a Consiliului Local
Pietruire/asfaltare de drumuri
în comuna Gro i

Primaria
comunei Gro i

1 august
2010

nu sunt necesare
fonduri

Rezultatul a teptat: sc derea concentra iei medii
zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Num r de controale efectuate de prim rie
- Valoarea amenzilor aplicate (lei)

Prim ria
comunei Gro i

2011

322/ fonduri externe si
bugetul local

Plantarea de arbori pe
aliniamente stradale i în
perdele de protec ie în
comuna Gro i

Prim ria
comunei Gro i

2012

60/fonduri externe,
buget local

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de drumuri pietruite/ asfaltate (m)
- Gradul de acoperire prin pietruire/asfaltare fa de
lungimea total a drumurilor/ agricole/s te ti (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii
zilnice la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de aliniamente/perdea de protec ie
plantat cu arbori (m)
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1.16

Reabilitare traseu drum
jude ean Baia Sprie Bârsana
(parte pe teritoriul
administrativ al ora ului Baia
Sprie

2012

Consiliul
Jude ean
Maramure

25000 (pentru tot
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
traseul)/fonduri externe la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de drum reabilitat pe teritoriul localit ii
Baia Sprie (km)
- Gradul de acoperire prin reabilitare fa de
lungimea total a traseului de pe teritoriul
administrativ al ora ului Baia Sprie (%)

5.2. M suri în cazul dep irilor valorii limit pentru indicatorul PM10, datorate surselor de suprafa
construc ii i industrie mic )
Nr.
crt.

suri/ac iuni

Responsabil

Termen de
realizare

Prim ria ora ului Decembrie
2012
ii
gher

2.1

Realizarea de spa ii verzi în
ora ul T ii M gher

2.2

Reamenajarea unor zone verzi Prim ria
prin plant ri de arbu ti i gard comunei Recea
viu în comuna Recea

2012

Estimare costuri
(mii euro)/
surse de finan are
375/programe de
finan are

0.25/buget local

(gospod rii,

Rezultat a teptat
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa ii verzi reabilitat (mp)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa ii verzi reabilitat (mp)
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2.3

2.4

2.5

Reamenajarea unor spa ii verzi
prin plant ri de arbu ti i gard
viu în municipiul Baia Mare
(asigurarea suprafe ei de
spa iu verde de minim 20
mp/locuitor pân la
31.12.2010, respectiv 26
mp/locuitor pân la
31.12.2013 urm rindu-se
distribuirea echilibrata a
acestuia astfel încât fiecare
locuitor al municipiului Baia
Mare s poat ajunge la un
spa iu verde amenajat cu
destina ie public în maxim 10
minute de mers pe jos)
Amenajarea Parcului Public
Central în municipiul Baia
Mare

Prim ria
municipiului
Baia Mare

2012

130/buget local

Prim ria
municipiului
Baia Mare

2013

3400/fonduri din POR
Axa 1.1

Adoptarea unei Hot râri a
Consiliului Local Baia Mare
privind obligativitatea
execut rii lucr rilor de co erit,
pentru toate sursele de
înc lzire cu lemne

Prim ria
municipiului
Baia Mare

31
decembrie
2010

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa ii verzi reabilitat (mp)

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii prafului
resuspendat
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa ii verzi reabilitat (mp)
nu sunt necesare fonduri Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea emisiei de pulberi din
sursele de înc lzire cu lemne
Indicatori monitoriza i:
- Hot rârea Consiliului Local publicat
- Gradul de acoperire al serviciilor de co erit din
totalul surselor de înc lzire cu lemne (%)
- Num r de zile cu valoarea concentra iei medii
zilnice la indicatorul PM10 mai mare de 50 µg/mc
în sta ia MM3, MM4 si MM5
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2.6

Adoptarea unei Hot râri a
Consiliului Local Baia Sprie
privind obligativitatea
execut rii lucr rilor de co erit,
pentru toate sursele de
înc lzire cu lemne

Prim ria ora ului 2010
Baia Sprie

2.7

Adoptarea unei Hot râri a
Consiliului Local Dumbr vi a
privind obligativitatea
execut rii lucr rilor de co erit,
pentru toate sursele de
înc lzire cu lemne

Prim ria
comunei
Dumbr vi a

31
decembrie
2010

2.8

Acoperirea cu vegeta ie a
suprafe elor neutilizate în
comuna Recea

Prim ria
comunei Recea

2011

2.9

Intensificarea controlului
privind modul în care se
organizeaz antierele de
construc ii în vederea
respect rii prevederilor
legisla iei de mediu i a
condi iilor din actele de
reglementare, inclusiv pentru
refacerea spa iilor verzi
afectate

Comisariatul
Jude ean
Maramure al
rzii Na ionale
de Mediu

permanent

nu sunt necesare fonduri Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea emisiei aglomerate de
pulberi din sursele de înc lzire cu lemne
Indicatori monitoriza i:
- Hot rârea Consiliului Local publicat
- Gradul de acoperire al serviciilor de co erit din
totalul surselor de înc lzire cu lemne (%)
nu sunt necesare fonduri Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea emisiei de pulberi din
sursele de înc lzire cu lemne
Indicatori monitoriza i:
- Hot rârea Consiliului Local publicat
- Gradul de acoperire al serviciilor de co erit din
totalul surselor de înc lzire cu lemne (%)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
Nu sunt necesare
fonduri (lucr ri efectuate la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
de proprietarii
Indicatori monitoriza i:
terenurilor)
- Suprafa a neutilizat acoperit cu vegeta ie (mp)
nu sunt necesare fonduri Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea emisiei fugitive i difuze
din antierele de construc ii
Indicatori monitoriza i:
- Num r de antiere de construc ii controlate
- Valoare amenzi aplicate (lei)
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Crearea de perdele de
protec ie pe haldele de steril
minier i iazuri de decantare în
zona ora ului T ii
gher
Urm rirea respect rii
amenajamentului silvic în
vederea exploat rii ra ionale a
arboretului i reîmp duriri ale
suprafe elor parcurse de t ieri
pe terenul administrativ al
orasului Tautii Magheraus
Plantare de arbori/arbu ti în
vederea înfiin rii unui coridor
verde în aria comunei
eni

Prim ria ora ului Decembrie
2012
ii
gher

500/fonduri externe

semestrial
Ocolul Silvic
ii
gher
Prim ria ora ului
ii
gher

300/an/surse proprii

Prim ria
comunei
eni

2010

2.13

Amenajare zone verzi i spa ii
de joac pentru copii in
comuna S
eni

Prim ria
comunei
eni

2011

2.14

Amenajare zone verzi i spa ii
de joac pentru copii in
comuna Dumbr vi a

Prim ria
comunei
Dumbr vi a

2012

2.10

2.11

2.12

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea prafului spulberat de pe
aceste depozite miniere
Indicatori monitoriza i:
- Lungime de perdea de protec ie (m)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea transportului de pulberi
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de p dure pe grupe func ionale, pe
structuri de specii i vârst (ha)

20/fonduri externe;
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
buget de stat; buget local la PM10 prin diminuarea ponderii prafului
suspendat
Indicatori monitoriza i:
- Num r de arbori/arbu ti planta i
120/fonduri structurale; Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
buget de stat; buget local la PM10 prin diminuarea ponderii prafului
suspendat
Indicatori monitoriza i:
- suprafa a de spa ii verzi amenajat (mp)
150/fonduri structurale; Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
buget de stat; buget local la PM10 prin diminuarea ponderii prafului
suspendat
Indicatori monitoriza i:
- suprafa a de spa ii verzi amenajat (mp)
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2.15

Introducerea de panouri
solare în 23 de unit i de
înv mânt din municipiul
Baia Mare pentru ob inerea
apei calde menajere i
preînc lzirea apei pentru
sistemele de înc lzire.

2.16

2014

1000/Fondul de mediu

Reamenajarea unor zone verzi Prim ria
comunei Gro i
prin plant ri de arbu ti i
arbori în comuna Gro i

2012

2.17

Acoperirea cu vegeta ie a
suprafe elor neutilizate în
comuna Gro i

2012

2.18

Prevenirea i stoparea
Prim ria
comunei Gro i
inciner rilor punctuale de
de euri i de ardere a miri tilor
din comuna Gro i

permanent

20/fonduri externe;
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
buget de stat; buget local la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa ii verzi reabilitat (mp)
nu sunt necesare fonduri Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
(sunt realizate de
resuspendate
cet eni)
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a acoperit cu vegeta ie (mp)
nu sunt necesare fonduri Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea emisiei punctuale de
pulberi din arderi necontrolate

Restaurarea i revitalizarea
Bastionului M celarilor din
Baia Mare (reamenajarea unei
suprafe e de 120 mp spa iu
verde)

2011

2.19

Prim ria
municipiului
Baia Mare

Prim ria
comunei Gro i

Consiliul
Jude ean
Maramure

1808/fonduri externe

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin eliminarea emisiilor de pulberi din
sistemele de înc lzire reziden ial prin folosirea
unor surse alternative nepoluante de energie
Indicatori monitoriza i:
- Num rul de unit i care folosesc surse de energie
alternativ

Indicatori monitoriza i:
- Num r de ac iuni de prevenire
- Valoare amenzi acordate (lei)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii zilnice
la PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor
resuspendate
Indicatori monitoriza i:
- Suprafa a de spa iu verde reamenajat (mp)
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2.20

Elaborarea strategiei
energetice a jude ului
Maramure

Consiliul
Jude ean
Maramure ,
Agen ia de
Management
Energetic
Maramure
(AMEMM)

2012

318/fonduri europene
prin proiecte

2.21

Elaborarea instrumentului de
monitorizare a efectelor
aplic rii strategiei energetice
(MORE4NRG)

Consiliul
Jude ean
Maramure
Agen ia de
Management
Energetic
Maramure
AMEMM

2013

56/fonduri externe

Rezultat a teptat: reducerea emisiilor de pulberi în
sispensie PM10 prin sc derea emisiilor din
sistemele de înc lzire ca urmare a reducerii
consumului de combustibili în urma m surilor de
eficientizare energetic a cl dirilor
Indicatori monitoriza i:
- Startegie energetic i Plan energetic la nivelul
jude ului Maramure elaborate;
- Num r de seminarii i conferin e, campanii de
informare în rândul popula iei, campanii de educare
i instruire în coli i gradini e
- Consum energetic în cl diri
- Baz de date cu consumurile energetice în cl dirile
publice
- Num r de cladiri incluse in programul
investi ional de reabilitare energetic
Rezultat a teptat: reducerea emisiilor de pulberi în
sispensie PM10 prin sc derea emisiilor din
sistemele de înc lzire ca urmare a reducerii
consumului de combustibili în urma m surilor de
eficientizare energetic a cl dirilor
Indicatori monitoriza i:
- Num r de bune practici transferate
- Raport al analizei energetice a municipiului Baia
Mare
- Instrument de monitorizare a efectelor aplic rii
strategiei energetice
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5.3. M suri în cazul dep irilor valorilor limit pentru indicatorul SO2, PM10 i Pb din PM10, datorate surselor fixe
(operatori industriali)
Nr.
crt.

suri/ac iuni

Responsabil
SC Romplumb
SA Baia Mare

Termen de
realizare
30
septembrie
2010

3.1

Re inerea avansat a
pulberilor prin realizarea
instala iei de re inere a SO2
din gazele tehnologice din
procesul de produc ie la SC
Romplumb SA Baia Mare

3.2

SC Romplumb 30
Re inerea dioxidului de sulf
septembrie
din gazele rezultate de la sec ia SA Baia Mare
2010
Aglomerare la SC Romplumb
SA Baia Mare

Estimare costuri
(mii euro)/
surse de finan are
Costuri incluse la m sura
2 din acest capitol

1980/buget de stat

Rezultat a teptat
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii de
pulberi la emisie la co ul de dispersie de 120 m de
la 5,0 mg/mc la 4,0 mg/mc
Indicatori monitoriza i:
- Concentra ia medie lunar a pulberilor la emisie la
co ul de dispersie (c<4,5 mg/mc)
- Num r de dep iri ale VL zilnic la PM10 în
sta iile de monitorizare MM4 i MM5
- Medii lunare la indicatorul Pb din PM10 în sta iile
de monitorizare MM4 i MM5 (comparativ cu
media anual de 0,5 µg/mc ce trebuie atins
începând cu 1 ianuarie 2010)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei de SO2 în
gazele emise la co ul de dispersie de 120 m de la
maxim 200 mg/mc
Indicatori monitoriza i:
- Concentra ia de SO2 la emisie la co ul de
dispersie (c<200 mg/mc)
- Num r de dep iri ale VL orar /zilnic la SO2 în
sta iile de monitorizare
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3.3

Reabilitarea amplasamentului
la SC Romplumb SA Baia
Mare prin demolare cl diri i
instala ii industriale, inclusiv a
co ului vechi de 80 m i a
canalului de fum aferent

SC Romplumb 31.12.2010
SA Baia Mare

3.4

Intensificarea controalelor la
agen i economici în
municipiul Baia Mare în
general i în cartierele
Ferneziu i Firiza în special
pentru respectarea cerin elor
privind protec ia atmosferei,
în special emisia controlat ,
dispers i fugitiv de pulberi
Intensificarea controalelor la
antierele de construc ii
pentru respectarea cerin elor
privind protec ia atmosferei,
in special emisia fugitiv de
pulberi

Comisariatul
Jude ean
Maramure al
rzii
Na ionale de
Mediu
APM
Maramure

permanent

nu sunt necesare fonduri

Comisariatul
Jude ean
Maramure al
rzii
Na ionale de
Mediu
APM
Maramure

permanent

nu sunt necesare fonduri

3.5

100/buget de stat

Rezultat a teptat: sc derea emisiei disperse de pulberi
cu con inut de Pb i protejarea zonei adiacente
amplasamentului
Indicatori monitoriza i:
- Num r de dep iri ale VL zilnic la PM10 în
sta iile de monitorizare MM4 i MM5
- Medii lunare la indicatorul Pb din PM10 în sta iile
de monitorizare MM4 i MM5 (comparativ cu
media anual de 0,5 µg/mc ce trebuie atins
începând cu 1 ianuarie 2010)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii de
pulberi la emisie
Indicatori monitoriza i:
- Num r de controale efectuate la agen i economici
vizând problematica protec iei atmosferei
- Num r de amenzi aplicate agen ilor economici
pentru nerespectarea cerin elor privind protec ia
atmosferei
- Valoate total amenzi (lei)
Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii de
pulberi la emisie
Indicatori monitoriza i:
- Num r de controale efectuate la agen i economici
vizând problematica protec iei atmosferei
- Num r de amenzi aplicate agen ilor economici
pentru nerespectarea cerin elor privind protec ia
atmosferei
- Valoate total amenzi (lei)
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3.6

Intensificarea controalelor la
instala iile de mixturi asfaltice
pentru respectarea cerin elor
privind protec ia atmosferei,
în special emisia controlat ,
dispers i fugitiv de pulberi

Comisariatul
Jude ean
Maramure al
rzii
Na ionale de
Mediu
APM
Maramure

permanent

nu sunt necesare fonduri

Rezultat a teptat: sc derea concentra iei medii de
pulberi la emisie
Indicatori monitoriza i:
- Num r de controale efectuate la agen i economici
vizând problematica protec iei atmosferei
- Num r de amenzi aplicate agen ilor economici
pentru nerespectarea cerin elor privind protec ia
atmosferei
- Valoate total amenzi (lei)

5.4. Alte m suri
Nr.
crt.
4.1

M suri/ac iuni
Promovarea activit ilor
educative, de informare i
con tientizare cu privire la
importan a m surilor de
prevenire a polu rii aerului
ambiant (promovarea
transportului nepoluant i a
folosirii transportului public,
între inerea i extinderea
spa iilor verzi)

Responsabil
Prim ria
municipiului
Baia Mare,
APM
Maramure ,
CJMM-GNM,
DSP MM

Termen de
realizare
permanent

Estimare costuri
(mii euro)/
surse de finan are
nu sunt necesare fonduri

Rezultat a teptat
Rezultat a teptat: cre terea nivelului de con tientizare
a publicului în ceea ce prive te problemele de
mediu
Indicatori monitoriza i:
- Num r de înt lniri cu comunitatea local (ac iuni
de con tientizare la nivelul institu iilor de
înv mânt, dezbateri publice, etc.)
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4.2

Promovarea ac iunilor de
voluntariat în activit i vizând
supravegherea st rii factorilor
de mediu, între inerea i
extinderea spa iilor verzi,
verificarea implement rii
surilor prev zute în
prezentul program

4.3

Promovarea în mass-media a
ac iunilor, rapoartelor,
dezbaterilor publice privind
problematica calit ii aerului,
în scopul form rii unei culturi
a respectului fa a de mediu

Prim ria
municipiului
Baia Mare,
Prim ria
ora ului Baia
Sprie
Prim ria
comunei Recea,
APM
Maramure ,
CJMM-GNM,
DSP MM
Prim ria
municipiului
Baia Mare,
APM
Maramure ,
CJMM-GNM,
DSP MM

permanent

nu sunt necesare fonduri

Rezultat a teptat: cre terea nivelului de con tientizare
a publicului în ceea ce prive te problemele de
mediu
Indicatori monitoriza i:
- Num r de ac iuni organizate cu voluntari
- Num r de voluntari participan i

permanent

nu sunt necesare fonduri

Rezultat a teptat: cre terea nivelului de con tientizare
a publicului în ceea ce prive te problemele de
mediu
Indicatori monitoriza i:
- Num r de ac iuni de informare (articole de pres ,
publica ii pe site-ul institu iei, num r de pliante
distribuite cu ocazia evenimentelor din domeniul
protec iei mediului, etc.)

57/57

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

CAPITOLUL 6. ELABORAREA I IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
INTEGRAT DE GESTIONARE A CALIT II AERULUI ÎN
AGLOMERAREA BAIA MARE
APM Maramure a luat decizia de elaborare a Programului Integrat de Gestionare a
Calit ii aerului, conform O.M. nr. 35/2007, pentru aglomerarea Baia Mare. Prin adresa
10588/02.12.2009, APM Maramure a în tiin at Ministerul Mediului, Agen ia Na ional
pentru Protec ia Mediului, Agen ia Regional pentru Protec ia Mediului Cluj-Napoca,
Institu ia Prefectului jude ului Maramure i Consiliul Jude ean Maramure asupra
deciziei de ini iere a elabor rii Programului Integrat de gestionare a calit ii aerului în
aglomerarea Baia Mare, începând cu data de 1 decembrie 2009, în baza Ordinului
prefectului jude ului Maramure nr. 184/09.11.2009 privind constituirea Comisiei
Tehnice în vederea elabor rii Programului integrat de gestionare a calit ii aerului
pentru aglomerarea Baia Mare.
Programul integrat se refer la indicatorii dioxid de sulf, PM10 i Pb din PM10, la care
s-au înregistrat dep iri ale valorilor limit rezultate din m sur tori i din evaluarea
calit ii aerului pentru încadrarea în Liste conform OM 745/2002.
Dup parcurgerea tuturor etapelor privind elaborarea i informarea public asupra
Programului integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare,
acest Program trebuie aprobat de c tre Consiliul Jude ean Maramure .
6.1. Activitatea Comisiei Tehnice
Comisia Tehnic pentru elaborarea Programului integrat de gestionare a calit ii aerului
pentru aglomerarea Baia Mare s-a constituit prin Ordinul Prefectului
nr.184/09.11.2009, în conformitate cu Hot rârea Guvernului nr.543/2004 privind
elaborarea i punerea în aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calit ii
aerului i a Ordinul Ministrului Mediului i Gospod ririi Apelor nr. 35/2007 privind
aprobarea metodologiei de elaborare i punere în aplicare a planurilor i programelor de
gestionare a calit ii aerului.
Pre edintele Comisiei Tehnice i responsabil de coordonarea ini ierii, elabor rii,
inform rii i consult rii publicului, monitoriz rii aplic rii programului i raport rii
stadiului de realizare a m surilor din Programul integrat de gestionare a calit ii aerului
este conduc torul Agen iei pentru Protec ia Mediului Maramure .
Activitatea comisiei s-a desf urat în conformitate cu Regulamentul de organizare i
func ionare aprobat de APM Maramure , Prim ria municipiului Baia Mare, Consiliul
Jude ean Maramure i Institu ia Prefectului jude ului Maramure . Hot rârile ce se iau
în cadrul edin elor comisiei au fost consemnate într-un proces verbal, semnate de
membrii comisiei i fac parte integrant , al turi de Ordinul de constituire i
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Regulamentul de organizare i func ionare, din Programul integrat de gestionare a
calit ii aerului.
Comisia s-a întrunit în 4 edin e de lucru astfel
In prima edin a Comisiei Tehnice, ce a avut loc la sediul APM Maramure în data de
3 decembrie 2009 ora 10.00, au fost abordate probleme administrative (draft ROF,
modalit i de comunicare i întâlnire, calendarul de lucru al comisiei pe perioada celor 6
luni de activitate). S-au prezentat aspecte legislative privind ac iunile, atribu iile i
responsabilit ile Comisiei Tehnice i a institu iilor implicate, precum i o sintez a
calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare în anul 2007 i 2008.
In a doua edin a din data de 17 decembrie 2009 au fost discutate punctele de vedere
ale institu iilor reprezentate în Comisia tehnic asupra poten ialelor surse de emisie
responsabile pentru deteriorarea calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare.
A fost aprobat de c tre APM Maramure , Prim ria Baia Mare, Consiliul Jude ean
Maramure i Institu ia Prefectului jude ului Maramure , Regulamentul de Organizare i
Func ionare al Comisiei Tehnice în vederea elabor rii Programului integrat de
gestionare a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare .
In cursul lunii ianuarie s-au purtat discu ii cu membrii Comisiei i cu institu iile
implicate privind identificarea m surilor ce vor fi incluse în Program, a costurilor,
termenelor i responsabilit ilor, în baza strategiilor proprii de ac iune i dezvoltare.
Având în vedere decizia României de notificare a Comisiei Europene pentru prorogarea
termenului stabilit pentru încadrarea în valorile limit a indicatorului PM10, conform
art. 22 din Directiva 2008/50/CE, s-a reanalizat termenul final de elaborare a
Programului pentru aglomerarea Baia Mare, stabilindu-se data de 12 martie 2010 ca
termen limit pentru elaborarea versiunii ini iale a programului, urmând ca etapele de
dezbatere public i aprobare s se desf oare cât de repede posibil, cu respectarea
termenelor minime pe diferitele ac iuni, astfel încât Programul Integrat de Gestionare a
Calit ii Aerului în aglomerarea Baia Mare s intre cât mai repede în implementare.
In edin a din data de 25 februarie 2010 au fost discutate concret m surile propuse de
membrii Comisiei Tehnice pentru a fi incluse în Programul integrat.
Tematica edin ei s-a axat pe discutarea m surilor ce vor face parte din PIGCA prin
prezentarea primului draft al capitolului ce include m surile propuse în Program. S-au
discutat m surile pe cele 4 capitole din program: pentru surse liniare, surse de suprafa ,
operatori industriali, precum i alte masuri. S-a solicitat în mod deosebit s se identifice
toate m surile care au ce efect reducerea emisiilor de pulberi, respectiv diminuarea
pulberilor în aerul ambiental i s se acorde o deosebit aten ie la completarea costurilor
estimative i a indicatorilor de de monitorizare.
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In sedin a din data de 11 martie 2010 s-a prezentat variant ini ial a Programului
Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în aglomerarea Baia Mare, variant ce va fi
pus la dispozi ia publicului pentru consultare i participare la luarea deciziei finale,
conform legisla iei în vigoare. S-a supus votului membrilor Comisiei Tehnice lista
surilor ce vor fi cuprinse în Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în
aglomerarea Baia Mare i m surile au fost acceptate în unanimitate. De asemenea s-a
aprobat varianta ini ial a Programului Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în
aglomerarea Baia Mare. Acest Program include toate m surile propuse în Planul de
gestionare a calit ii aerului în municipiul Baia Mare, elaborat în luna februarie 2010,
plan ce va sus ine Notificarea pe care a va înainta România c tre Comisia European
privind prorogarea termenului stabilit pentru încadrarea în valorile limit a indicatorului
PM10, conform art. 22 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjur tor i un aer mai curat
pentru Europa.

6.2. Informarea publicului
In vederea stabilirii unui contact cu publicul privind elaborarea Programului, în data de
2 martie 2010 s-a publicat pe site-ul APM Maramures (www.apmmm.ro) draftul
capitolului cu masurile propuse in Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului
în aglomerarea Baia Mare si s-a lansat invitatia catre public de a aduce
observa ii/sugestii/propuneri.
Varianta ini ial a Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în aglomerarea
Baia Mare este pus la dispozi ia publicului pentru consultare i participare la luarea
deciziei, timp de 30 zile (începând cu data de 16 martie 2010 pân în 14 aprilie 2010) de
la data public rii anun ului în pres (anun ul a fost publicat în presa local din data de
16 martie 2010, respectiv în ziarele Graiul Maramure ului, Glasul Maramure ului i
Informa ia Zilei de Maramure . In aceast perioad publicul poate transmite comentarii,
propuneri sau opiniilor cu privire la Program.
Anun ul a fost afi at la sediul APM Maramure i al celorlalte institu ii i prim rii
reprezentate în Comisia Tehnic i pe pagina proprie de internet www.apmmm.ro.
In aceast perioad nu au fost depuse comentarii, propuneri sau opiniilor cu privire la
Program.
Comisia tehnic a publicat anun ul privind organizarea dezbaterii în data de 19 aprilie
2010 în ziare locale. Anun ul a fost afi at la sediul APM Maramure i al celorlalte
institu ii i prim rii reprezentate în Comisia Tehnic i pe pagina proprie de internet
www.apmmm.ro.
Dezbaterea public se desf oar în cel mai convenabil loc pentru public. Comisia
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desemneaz un pre edinte i un secretar ce înregistreaz
opiniile, întreb rile i comentariile primite.

participan ii, precum i

În termen de 20 zile de la dezbaterea public , Comisia tehnic desf oar urm toarele
activit i:
- examineaz opiniile, comentariile i întreb rile publicului exprimate în timpul
dezbaterii publice;
- modific , dup caz, propunerea de program;
- afi eaz pe pagina de internet a APM Maramure formatul tip care con ine
spunsurile exprimate în timpul dezbaterii publice.
Comisia tehnic ia în considerare rezultatele dezbaterii publice i definitiveaz
Programul integrat de gestionare a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare, pe care îl
supune aprob rii Consiliului Jude ean Maramure .
Consiliul Jude ean Maramure i Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure afi eaz
la sediul propriu i pe propria pagin de internet decizia luat .
Dup aprobare Programul integrat de gestionare a calit ii aerului în aglomerarea Baia
Mare este pus la dispozi ia publicului i intr în implementare.
Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , Prim ria municipiului Baia Mare,
Consiliul Jude ean Maramure i autorit ile locale ale ora elor Baia Sprie, T ii
gher
i comunelor Dumbr vi a, Gro i, recea i S
eni vor pune la dispozi ia
publicului Programul integrat de gestionare a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare
prin publicarea unui anun la sediile lor i publicarea Programului pe paginile de internet
proprii.

6.3. Raportarea stadiului de realizare a m surilor cuprinse în Program
Dupa aprobarea Programului integrat de gestionare a calit ii aerului în aglomerarea
Baia Mare, Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure în colaborare cu Comisariatul
Jude ean Maramure al G rzii Na ionale de Mediu, compartimentele de specialitate din
cadrul Prim riei municipiului Baia Mare i cele din cadrul Consiliului Jude ean
Maramure controleaz i monitorizeaz aplicarea m surilor din Program.
Responsabilii m surilor/ac iunilor sunt obliga i s respecte termenele de realizare din
Program i s raporteze trimestrial stadiul ac iunilor/realizarea m surilor. Raportare se
transmite la Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure în prima s pt mân a
fiec rui trimestru, pentru trimestrul anterior, respectiv în prima s pt mân a lunii
decembrie pentru trimestrul IV. Raportarea va cuprinde o descriere a
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lucr rilor/activit ilor realizate la fiecare m sur i cuantificarea stadiului prin raportarea
indicatorilor de monitorizare, a a cum au fost stabili i în capitolul 4.
Pân la data de 15 decembrie, Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure elaboreaz
anual raportul privind stadiul realiz rii m surilor din Programul integrat de gestionare a
calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare.
Raportul anual se supune aprob rii Consiliului Jude ean Maramure .
Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , Prim ria municipiului Baia Mare,
Consiliul Jude ean Maramure i autorit ile locale ale ora elor Baia Sprie, T ii
gher
i comunelor Dumbr vi a, Gro i, recea i S
eni vor pune la dispozi ia
publicului raportul anual aprobat prin publicarea unui anun la sediile lor i publicarea
raportului pe paginile de internet proprii.

6.4. Dispozi ii finale
Dac în timpul derul rii programului apar dep iri ale valorilor limit sau valorilor int
pentru al i poluan i, se revizuie te Programul integrat de gestionare calit ii aerului în
aglomerarea Baia Mare, cu parcurgerea acelora i pa i.
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LOCA IA STA IILOR AUTOMATE DE MONITORIZARE A CALIT
CE DESERVESC AGLOMERAREA BAIA MARE

II AERULUI
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ANEXA NR. 1
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ANEXA NR. 2
ANUL 2007
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ORAR
PENTRU SO2 ÎN
AGLOMERAREA BAIA
MARE (Proiect
“Evaluarea calit ii aerului
în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pentru anul 2007, prin
modelarea dispersiei
poluan ilor în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i, sub aspectul
calit ii aerului, în scopul
eviden ierii aportului
surselor majore de
poluare”, Raport II
Aglomerarea Baia Mare,
elaborat de WESTAGEM
SRL Bucure ti, Contract
cu Ministerul Mediului nr.
3236/AK/26.08.2008)
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ANEXA NR. 3

ANUL 2007
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ZILNIC
PENTRU SO2 ÎN
AGLOMERAREA BAIA
MARE (Proiect
“Evaluarea calit ii aerului
în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pentru anul 2007, prin
modelarea dispersiei
poluan ilor în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i, sub aspectul
calit ii aerului, în scopul
eviden ierii aportului
surselor majore de
poluare”, Raport II
Aglomerarea Baia Mare,
elaborat de WESTAGEM
SRL Bucure ti, Contract
cu Ministerul Mediului nr.
3236/AK/26.08.2008)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

67/67

ANEXA NR. 4

ANUL 2008
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ORAR
PENTRU SO2 ÎN
AGLOMERAREA
BAIA MARE (Proiect
“Studiu privind
evaluarea calit ii
aerului prin modelarea
dispersiei poluan ilor
în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i”, Raport II
Aglomerarea Baia
Mare, elaborat de
WESTAGEM SRL
Bucure ti, Contract
încheiat cu Ministerul
Mediului nr.
8623/12.10.2009)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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ANEXA NR. 5

ANUL 2008
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ZILNIC
PENTRU SO2 ÎN
AGLOMERAREA
BAIA MARE (Proiect
“Studiu privind
evaluarea calit ii
aerului prin modelarea
dispersiei poluan ilor
în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i”, Raport II
Aglomerarea Baia
Mare, elaborat de
WESTAGEM SRL
Bucure ti, Contract
încheiat cu Ministerul
Mediului nr.
8623/12.10.2009)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro

69/69

ANEXA NR. 6

ANUL 2007
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ZILNIC
PENTRU PM10 ÎN
AGLOMERAREA BAIA
MARE (Proiect
“Evaluarea calit ii aerului
în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pentru anul 2007, prin
modelarea dispersiei
poluan ilor în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i, sub aspectul
calit ii aerului, în scopul
eviden ierii aportului
surselor majore de
poluare”, Raport II
Aglomerarea Baia Mare,
elaborat de WESTAGEM
SRL Bucure ti, Contract
cu Ministerul Mediului nr.
3236/AK/26.08.2008)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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ANEXA NR. 7

ANUL 2007
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ANUAL
PENTRU PM10 ÎN
AGLOMERAREA BAIA
MARE (Proiect
“Evaluarea calit ii aerului
în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pentru anul 2007, prin
modelarea dispersiei
poluan ilor în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i, sub aspectul
calit ii aerului, în scopul
eviden ierii aportului
surselor majore de
poluare”, Raport II
Aglomerarea Baia Mare,
elaborat de WESTAGEM
SRL Bucure ti, Contract
cu Ministerul Mediului nr.
3236/AK/26.08.2008)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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ANEXA NR. 8

ANUL 2008
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ZILNIC
PENTRU PM10 ÎN
AGLOMERAREA
BAIA MARE (Proiect
“Studiu privind
evaluarea calit ii
aerului prin modelarea
dispersiei poluan ilor
în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i”, Raport II
Aglomerarea Baia
Mare, elaborat de
WESTAGEM SRL
Bucure ti, Contract
încheiat cu Ministerul
Mediului nr.
8623/12.10.2009)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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ANEXA NR. 9

ANUL 2008
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ANUAL
PENTRU PM10 ÎN
AGLOMERAREA
BAIA MARE (Proiect
“Studiu privind
evaluarea calit ii
aerului prin modelarea
dispersiei poluan ilor
în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i”, Raport II
Aglomerarea Baia
Mare, elaborat de
WESTAGEM SRL
Bucure ti, Contract
încheiat cu Ministerul
Mediului nr.
8623/12.10.2009)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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ANEXA NR. 10

ANUL 2007
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ANUAL
PENTRU Pb din PM10
ÎN AGLOMERAREA
BAIA MARE (Proiect
“Evaluarea calit ii aerului
în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pentru anul 2007, prin
modelarea dispersiei
poluan ilor în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i, sub aspectul
calit ii aerului, în scopul
eviden ierii aportului
surselor majore de
poluare”, Raport II
Aglomerarea Baia Mare,
elaborat de WESTAGEM
SRL Bucure ti, Contract
cu Ministerul Mediului nr.
3236/AK/26.08.2008)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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ANEXA NR. 11

ANUL 2008
DISTRIBU IA
SPA IAL A
CONCENTRA IEI
MEDII ANUAL
PENTRU Pb din PM10
ÎN AGLOMERAREA
BAIA MARE (Proiect
“Studiu privind
evaluarea calit ii
aerului prin modelarea
dispersiei poluan ilor
în aer, inclusiv
investigarea zonelor
fierbin i”, Raport II
Aglomerarea Baia
Mare, elaborat de
WESTAGEM SRL
Bucure ti, Contract
încheiat cu Ministerul
Mediului nr.
8623/12.10.2009)

AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARAMURE
430073, Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, Maramure
Tel : 0262-276.304, Fax : 0262-275.222
e-mail : office@apmmm.ro, WEB: www.apmmm.ro
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