1. Generalit i
Programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare
a fost întocmit în anul 2009, 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 (abrogat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjur tor) '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
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
a fost întocmit urmare a rezultatelor evalu rii calit ii aerului pentru anii 2007 'i
2008, care au pus în eviden o serie de neconformit i în ceea ce prive'te
calitatea aerului. Programul a fost elaborat în perioada trimestrului IV 2009 'i a
trimestrului I 2010 de c tre Comisia Tehnic numit prin Ordinul Prefectului
Jude ului Maramure' nr. 184/09.11.2009, pentru urm torii indicatori:
- PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul aerodinamic mai mic de 10
microni) – dep 'irea valorii limit zilnic 'i anual ;
- SO2 (dioxid de sulf) – dep 'irea valorii limit orar 'i zilnic ;
- Pb (plumb) din PM10 – dep 'irea valorii limit anual .
Valorile limit 'i perioada de mediere pentru poluan ii dioxid de sulf, pulberi în
suspensie 'i plumb sunt prev zute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjur tor. Aceast lege transpune în legisla ia din România prevederile
Directivei 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 'i ale
Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European 'i a Consiliului din 15
decembrie 2004 privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjur tor.
Sursele principale de poluare identificate în aglomerarea Baia Mare pentru
dep 'irile valorilor limit în perioada analizat (2007-2008) au fost:
• Traficul rutier – emisii de NOx, CO, pulberi;
• Înc lzirea reziden ial – emisii de pulberi
• Lucr rile de construc ii – 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)
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Programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare
a fost aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure' nr. 74/28 mai 2010.
Conform prevederilor legale 'i ale dispozi iilor stabilite prin acest Program,
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' au monitorizat 'i în cursul anului 2012,
implementarea m surilor din Program. Responsabilii m surilor/ac iunilor au
raportat c tre Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure', în cursul lunii
decembrie 2012, stadiul de realizare a m surilor cuprinse în Program, iar Agen ia
pentru Protec ia Mediului Maramure' a elaborat prezentul Raport pentru anul
2012 privind stadiul realiz rii m surilor din Programul integrat de gestionare a
calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare.
Raportul anual se supune aprob rii Consiliului Jude ean Maramure', în
conformitate cu prevederile Ordinului 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, partea II, cap. 7, subcap.
7.2 din Anexa la ordin.
Raportul privind stadiul de implementare a m surilor din Programul integrat de
gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare în anul 2011 a fost
aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure' nr. 56/21 martie 2012.
2. Descrierea situa iei existente
Structura re elei de monitorizare
Re eaua de monitorizare a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare este o re ea
compus din 5 sta ii automate de monitorizare care fac 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.
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.anpm.ro.
Componen a re elei de monitorizare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia
Mare este urm toarea:
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Tip sta ie

Num r de sta ii

- trafic

1

- fond urban

1

- fond suburban

1

- industrial

2

Toate cele 5 sta ii sunt amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Baia
Mare, conform h r ii din figura nr. 1.

Fig. nr. 1 Loca ia sta iilor automate de monitorizare ce deservesc aglomerarea Baia Mare

Prezentarea datelor de monitorizare pentru anul 2012
Evaluarea calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare pentru anul 2012, la
indicatorii la care face referire Programul integrat de gestionare a calit ii aerului
s-a realizat prin m sur tori în cele 5 sta ii automate, astfel:
- m sur tori automate pentru SO2;
- prelevare de probe în sta ii 'i analiz în laborator pentru PM10 (metoda
gravimetric ) 'i Pb din PM10.

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 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjur tor 'i sunt prezentate în
tabelul nr. 1.
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Tabel nr. 1 Valorile limit admise pentru poluan ii analiza i, conform Legii nr. 104/2011
Poluant
PM10
SO2 (dioxid de sulf)
Pb (plumb) din PM10

Timp de mediere
24 h (medie zilnic )
1 an (medie anual )
1 or (medie orar )
24 h (medie zilnic )
1 an (medie anual )

Valoare limit
50 Fg/mc
40 Fg/mc
350 Fg/mc
125 Fg/mc
0,5 Fg/mc

Datele de monitorizare pentru anul 2012, din fiecare sta ie de monitorizare din
aglomerarea Baia Mare, sunt prezentate sintetic în tabelul nr. 2, în care sunt
prezentate num rul situa iilor de dep 'iri ale valorilor limit (VL).
Tabel nr. 2 Situa iile de dep 'iri înregistrate în sta iile automate în anul 2012 (din m sur tori)
Denumire
Nr. dep 'iri
sta ie
MM1
VL
MM2
VL
MM3
VL
MM4
VL
MM5
VL
* dep 'ire a VL zilnic

SO2
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat

Indicatorul monitorizat
PM10
14/zi*
14/zi
23/zi
16/zi
20/zi

Pb
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat
nu s-au înregistrat

Evaluarea calit ii aerului la indicatorul SO2
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul SO2 în aglomerarea Baia Mare pentru
anul 2012 a fost realizat prin m sur tori automate în cele 5 sta ii automate de
monitorizare 'i s-au pus în eviden urm toarele:
- în niciuna din sta iile de monitorizare nu s-au înregistrat dep 'iri ale VL
orar , zilnic 'i anual la acest indicator; s-au înregistrat valori medii orare
cuprinse între 0,1 (în sta ia MM1) 'i 99,8 Fg/mc (în sta ia MM2) 'i valori
medii zilnice cuprinse între 1,1 Fg/mc (în sta ia MM2) 'i 38,9 Fg/mc (în
sta ia MM5). Men ion m c ambele valori maxime s-au înregistrat în
perioada prima luna a anului, în perioada în care SC Romplumb SA a
func ionat;
- dac lu m în considerare numai perioada februarie-decembrie 2012, dup
oprirea SC Romplumb SA Bia Mare, avem urm toarea situa ie înregistrat
pentru indicatorul SO2: valori medii orare cuprinse între 0,06 Fg/mc (în
sta ia MM1) 'i 34,1 Fg/mc (în sta ia MM4) 'i valori medii zilnice cuprinse
între 1,1 (în sta ia MM2) 'i 23,4 Fg/mc (în sta ia MM4);
- comparativ, în anul 2011 s-au înregistrat valori medii orare cuprinse între
0,02 Fg/mc (în sta ia MM3) 'i 868,3 Fg/mc (în sta ia MM4) 'i valori medii
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zilnice cuprinse între 0,9 Fg/mc (în sta ia MM4) 'i 201,2 Fg/mc (în sta ia
MM4); în cele 5 sta ii s-au înregistrat 44 dep 'iri ale VL orar 'i 4 dep 'iri
ale VL zilnic la SO2, cele mai multe în sta ia MM2.

In figurile 2 'i 3, sunt prezentate graficele privind evolua ia concentra iilor medii
orare 'i zilnice în cele 5 sta ii automate de monitorizare a calit ii aerului din
aglomerarea Baia Mare în anul 2012.
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Fig. nr. 2 Evolu ia concentra iei medii orar la indicatorul SO2
în aglomerarea Baia Mare în anul 2012
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Fig. nr. 3 Evolu ia concentra iei medii zilnic la indicatorul SO2
în aglomerarea Baia Mare în anul 2012

La 20 ianuarie 2012, SC Romplumb SA Baia Mare a notificat la APM
Maramure', încetarea temporar a activit ii, activitate care îns nu a fost reluat
în anul 2012 (notificarea societ ii nr. 345/19.01.2012, înregistrat la APM

6 / 21

Maramure' cu nr. 602/19.01.2012). Prin adresa nr. 1378/14.02.2012, înregistrat
la APM Maramure' cu nr. 1438/15.02.2012, Casa de insolven Transilvania SRL
din Cluj-Napoca notific faptul c s-a deschis procedura general a insolven ei
fa de societatea SC Romplumb SA Baia Mare, subscrisa societate fiind numit
în calitate de administrator judiciar.
Concentra iile orare 'i zilnice la indicatorul SO2 au fost pe tot parcursul anului
2012 mult mai mici fa de anii anteriori, similar cu toate situa iile anterioare din
perioadele în care societatea nu a func ionat.
In concluzie, anul 2012 este primul an în care nu s-au mai înregistrat dep iri ale
VL la indicatorul SO2.
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul PM10
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul PM10 în aglomerarea Baia Mare pentru
anul 2012 a fost realizat prin m sur tori manuale (prelevare de pulberi PM10 în
sta iile automate 'i analiz în laborator prin metoda gravimetric ). Datele de
monitorizare au pus în eviden urm toarele:
- s-au înregistrat prin m sur tori gravimetrice în cele 5 sta ii automate, valori
medii zilnice cuprinse între 1,1 (în sta ia MM2) 'i 132,4 Fg/mc (în sta ia
MM2). S-au înregistrat în total, în cele 5 sta ii automate, 87 de dep 'iri ale
valorii limit zilnic (VL=50 µg/mc), toate valorile fiind înregistrate în
perioadele reci, ianuarie-februarie 'i respectiv noiembrie-decembrie 2012,
astfel: sta ia MM1 (trafic): 14 dep 'iri; sta ia MM2 (urban): 14 dep 'iri ale
VL zilnic ; sta ia MM3 (suburban): 23 dep 'iri; sta ia MM4 (industrial): 16
dep 'iri 'i sta ia MM5 (industrial): 20 dep 'iri;
- comparativ, în anul 2011, s-au înregistrat prin m sur tori gravimetrice în
cele 5 sta ii automate, valori medii zilnice cuprinse între 1,2 (în sta ia
MM4) 'i 139,5 Fg/mc (în sta ia MM3). S-au înregistrat în total, în cele 5
sta ii automate, 176 de dep 'iri ale valorii limit zilnic (VL=50 µg/mc),
toate valorile fiind înregistrate în perioadele reci, ianuarie-martie 'i
respectiv octombrie-decembrie 2011, astfel: sta ia MM1 (trafic): 32
dep 'iri; sta ia MM2 (urban): 17 dep 'iri ale VL zilnic ; sta ia MM3
(suburban): 58 dep 'iri; sta ia MM4 (industrial): 31 dep 'iri 'i sta ia MM5
(industrial): 38 dep 'iri.
In figura 4 este prezentat graficul privind evolua ia concentra iilor medii zilnice la
indicatorul PM10 în cele 5 sta ii automate de monitorizare a calit ii aerului din
aglomerarea Baia Mare în anul 2012.
Pulberile în suspensie provin în continuare în principal din activit ile de înc lzire
reziden ial-institu ional , trafic 'i din resuspensia prafului. Apari ia dep 'irilor în
perioadele reci ale anului este corelat cu activarea acestor surse difuze 'i
condi iile meteorologice de calm atmosferic avansat 'i prelungit, caracteristice
zonei Baia Mare în toate perioadele reci ale anului.
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Este evident îns tendin a de îmbun t ire a calit ii aerului la acest indicator,
de'i înc s-au mai înregistrat dep 'iri ale VL zilnic . In anul 2012, num rul total
de dep 'iri la indicatorul PM10 a sc zut cu 50% fa de anul 2011, situa ie la
care, se poate aprecia c 'i-au adus contribu ia mai multe aspecte, astfel:
- lucr rile ample de modernizare a infrastructurii rutiere, de amenajare a
parc rilor 'i a intersec iilor în municipiul Baia Mare realizate în ultimii ani;
- lucr rile ample de reabilitare a spa iilor verzi în municipiul Baia Mare
realizate în ultimii ani;
- încetarea activit ii la SC Romplumb SA Baia Mare.
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Fig. nr. 4 Evolu ia concentra iilor medii zilnice de PM10
determinate în aglomerarea Baia Mare în anul 2012

Evaluarea calit ii aerului la indicatorul Pb din PM10
Evaluarea calit ii aerului la indicatorul Pb din PM10 în aglomerarea Baia Mare
în anul 2012 a fost realizat în conformitate cu legisla ia în vigoare, prin
m sur tori zilnice din care s-a constituit concentra ia medie anual pentru care
este prev zut valoarea limit de 0,5 Fg/mc. S-au eviden iat urm toarele:
- în cele 5 sta ii de monitorizare s-au determinat valori medii anuale cuprinse
între 0,020 (sta ia MM3) 'i 0,064 Fg/mc (sta ia MM4), astfel încât nici în
acest an nu s-a dep 'it valoarea limit anual în niciuna din sta iile
automate de monitorizare. Valorile înregistrate sunt semnificativ mai mici
decât cele din anul anterior;
- comparativ, în anul 2011, în cele 4 sta ii în care s-a monitorizat acest
indicator pe parcursul întregului an (în sta ia MM2 s-a început
monitorizarea doar în luna august), s-au determinat valori medii anuale
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cuprinse între 0,072 (sta ia MM3) 'i 0,385 Fg/mc (sta ia MM4), astfel încât
nu s-a dep 'it valoarea limit anual în niciuna din sta iile automate de
monitorizare. Media pe ultimele 5 luni ale anului pentru indicatorul Pb din
PM10 în sta ia MM2 a fost de 0,070 Fg/mc.
In figura 5 este prezentat graficul privind evolu ia concentra iilor medii zilnice la
indicatorul Pb din PM10 în cele 5 sta ii automate în care se monitorizeaz PM10,
pentru anul 2012.
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Fig. nr. 5 Evolu ia concentra iilor medii zilnice de Pb în PM10
determinate în aglomerarea Baia Mare în anul 2011

3. Identificarea %i validarea dep %irilor. Identificarea surselor de poluare
Identificarea dep irilor
Identificarea dep 'irilor valorilor limit a fost efectuat de c tre responsabilul
pentru validarea datelor, în colaborare cu responsabilul privind operarea sta iilor
de monitorizare, din cadrul Agen iei pentru Protec ia Mediului Maramure'.
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 zilnic de c tre
responsabilul pentru validarea datelor din cadrul APM Maramure', conform
procedurilor stabilite de c tre Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului.
Identificarea surselor de poluare
Principalele surse de emisie responsabile de poluarea aerului înregistrat
indicatorul PM10 în aglomerarea Baia Mare în anul 2012 sunt:

la
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- surse de suprafa : sisteme/echipamente de înc lzire reziden ial 'i ale
agen ilor economici în general 'i în special cele în care se folose'te
combustibil solid (lemn 'i alte de'euri), în condi ii de calm atmosferic,
nefavorabil dispersiei 'i caracteristic pentru arealul depresionar al
aglomer rii Baia Mare. Este semnificativ faptul c 'i în anul 2012 s-au
înregistrat dep 'iri la acest indicator doar în perioadele reci ale anului, când
sunt puse în func iune sistemele reziden iale de înc lzire 'i când se
instaleaz calcul atmosferic; men ion m c 'i sistemele individuale de
înc lzire cu gaz metan, dispersate în municipiul Baia Mare constituie o
surs de poluare difuz ;
- trafic: emisii provenite de la autovehicule;
- surse industriale: pentru valorile mari ale concentra iilor medii zilnice la
PM10 trebuie lua i în considerare 'i agen ii economici din raza
municipiului Baia Mare 'i prestatorii 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 (instala ii de mixturi
asfaltice, cariere, prelucrarea lemnului, etc.).
4. Stadiul realiz rii m surilor planificate în vederea reducerii polu rii

Stadiul realiz rii m surilor 'i proiectelor planificate sau în curs de
evaluare/elaborare sunt prezentate în tabelul nr. 3.
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Tabel nr. 3 Stadiul de realizare a m surilor planificate
1. M suri în cazul dep %irilor valorii limit pentru indicatorul PM10, datorate surselor liniare (traficul rutier)
Nr.
crt.
1.1

M sur
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
m 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”

Stadiul realiz rii
m surii
Anul 2012
- Num r de controale
efectuate: 128
- Valoarea amenzilor
aplicate operatorului
de salubrizare (lei) =
0
Faza 2: continu

Descrierea m surii

Responsabil

- Controalele se efectueaz pe tronsoanele unde s-au
efectuat lucr ri, conform program rii stabilite penrtu
zonele 'i situa iile cuprinse în programul de
salubrizare.
- Nu se aplic amenzi operatorului de salubritate
având în vedere modul de lucru convenit în care
lucr rile efectuate necorespunz tor nu se deconteaz ,
ele fiind reluate pe cheltuiala operatorului de
salubritate.

Faza 1:
Prim ria
Municipiului Baia
Mare si APM
Maramure'

Costuri/Sursa
de finan are
Estimat 2012 =
782884 lei
/buget local

Observa ii
Termen:
Faza 1:
2010
Faza 2:
permanent

Faza 2:
Prim ria
Municipiului Baia
Mare

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

Realizat în 2010

- HCL Baia Mare nr. 340/2009

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

nu sunt
necesare
fonduri

Termen:
01.01.2011

1.3

Intensificarea activit ii de
salubrizare a comunei Recea.
Introducerea etapizat de c tre
firmele de salubritate a mijloacelor
mecanizate de salubrizare a
str zilor în comuna Recea

Realizat în 2011

Salubrizarea este efectuat de SC ROMSALSERV
SA Baia Mare, în baza contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare nr.
3142/23.05.2008, Act adi ional nr. 1/01.02.2011

Primaria Comunei
Recea

15000
euro/an/buget
local

Termen:
2011
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1.4

Plantarea de arbori 'i perdele de
protec ie pe aliniamentele Bd.
Bucure'ti 'i a altor str zi
principale în Municipiul Baia
Mare

Realizat în 2011

Lucr ri suplimentare în anul 2012
Peste 400 platani au fost planta i pe Bd. Unirii,
Bd. Bucure'ti, Bd. Independen ei, dar 'i pe
str zile M rgeanului, Progresului, Mihai
Eminescu, Vasile Lucaciu 'i în zona locurilor de
joac . Aproximativ 200 stejari au fost planta i
pe Bd. Traian, Bd. Republicii, str.Victoriei 'i
zonele adiacente. 100 ar ari au fost planta i pe
str zile Vasile Alecsandri, Hollo'i Simon 'i 22
Decembrie, iar 150 tei pe str zile Hortensiei,
Reconstruc iei, Lumini'ului, Victor Babe', Iuliu
Maniu, Luptei 'i Bd. Traian. Pe malurile râului
S sar au fost plantate 150 s lcii. Pe lâng arbori,
în diverse zone din ora', s-au plantat 4000
trandafiri, 2000 de metri liniari de gard viu 'i
5000 de bulbi de lalele.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

83502
lei/buget
local

Termen:
10.06.2011

1.5

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

Realizat în 2011

La finalizarea lucr rilor de modernizare carosabil 'i
parc ri de pe Bd. Bucure'ti 'i alte str zi principale sau ref cut spa iile verzi afectate de lucr ri de
construc ii 'i repara ii.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

aprox. 50000
lei anul
2011/buget
local

Termen:
01.06.2011

1.6

Extinderea re elei de troleibuz în
Municipiul Baia Mare

-Gradul de acoperire
al serviciului de
transport pe linii de
troleibuz din totalul
transportului public
(%) = 10% (actual)
Nerealizat/
Continu
-Lungime de
acostamente
reabilitate/modernizat
e = 5741 m
-Gradul de acoperire
prin reabilitare
/modernizare fa de
lungimea total a

In 19.09.2011 s-a semnat contractul pentru
proiectul “Extinderea re elei de troleibuz 'i a
infrastructurii aferente în Cartierul Vasile
Alecsandri”. Actual se afl în faza de preg tire a
achizi iilor publice. Au fost demarate 'i lucr rile
de execu ie.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

18 mil. lei /
POR, Axa 1.1

Termen:
2012

2011-2012
Lucr ri spre Bozânta Mare, Bu'ag, Meri'or, de
asemenea pietruiri 'i amenaj ri de drumuri pe 6 km
în ora'ul T u ii M gher u'

Prim ria Ora'ului
T u ii M gher u'

2011. aprox.
1000 mii
lei/buget local
2012 aprox.
2000 mii
lei/buget local

1.7

Modernizarea, între inerea 'i
reabilitarea acostamentelor
drumurilor comunale 'i a str zilor
adiacente 'i a acostamentelor
acestora în Ora'ul T u ii
M gher u'

Se revizuie'te
termenul de
realizare: anul
2014
Termen:
decembrie 2012
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1.8

Plantarea de arbori pe
aliniamentele DN18B, DJ184A si
drumurilor comunale în Comuna
Dumbr vi a

1.9

Pietruire/asfaltare de drumuri
agricole/s te'ti în Comuna
S c l 'eni

1.10

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

1.11

Pietruirea drumurilor de p mânt în
Ora'ul Baia Sprie

1.12

Lucr ri de r zuire 'i cur are a
suprafe elor carosabile de material
antiderapant 'i praf în Ora'ul Baia
Sprie

1.13

Introducerea obligativit ii
cet enilor din Comuna Gro'i de a

drumurilor/str zilor =
80%
Realizat
- Lungimea de
aliniamente/perdea de
protectie plantata cu
arbori = 2000 m
Realizat
Realizat în 2011

- Lungime de
drumuri pietruite =
11000 m
- Gradul de acoperire
prin pietruire fa de
lungimea total a
drumurilor:
30% C rbunari
40% Sindre'ti
35% Rus
40% Dumbr vi a
50% Ungura'
20% Chechi'
Realizat
Realizat
-Lungime de drumuri
cur ate: 3000m
-Gradul de acoperire
prin lucr ri de
r zuire/cur are fa
de lungimea total a
suprafe elor
carosabile: 2,3%
Continu
Realizat în 2010

Plantare cu puie i

Prim ria Comunei
Dumbr vi a

90/fonduri
externe, buget
local

Termen:
2012

Lucr ri suplimentare în 2012
S-au pietruit drumuri s te'ti în satele S c l 'eni,
Coruia 'i Culcea
S-a turnat strat de asfalt pe drumul comunal DC44
Coruia-Curtuiu'u Mic
Pietruiri executate:
- 2000 m în C rbunari
- 2000 m în Sinder'ti
- 2000 m în Rus
- 3000 m în Dumbr vi a
- 1000 m în Ungura'
- 1000 m în Chechi'

Prim ria Comunei
S c l 'eni

35000 mii
lei/buget local

Termen:
2011

Prim ria Comunei
Dumbr vi a

Lucr ri de pietruire pe drumuri de p mânr

Prim ria Ora'ului
Baia Sprie

2012
Lucr rile de r zuire 'i cur ire s-au executat de c tre
serviciul public din cadrul Prim riei Ora'ului Baia
Sprie, pe DN 18, artera cea mai circulat a ora'ului.

Prim ria Ora'ului
Baia Sprie

S-a emis HCL nr. 43/26.22.2010 privind instituirea
obligativit ii cet enilor din comuna Gro'i de a

Primaria Comunei
Gro'i

975694 lei/
HG 577/1997
87203 lei
(pietruiri –
lucr ri
executate în
regie proprie)

12000
euro/buget
local
0 (lucr ri
realizate cu
personal
propriu)

0

Termen:
2011

Termen:
2012
Termen:
permanent

Termen:
01.08.2010
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1.14

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

1.15

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

1.16

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

cur a ro ile autovehiculelor la ie'irea din
propriet ile agricole pe drumurile na ionale,
jude ene 'i comunale.
Realizat în 2011

-Lungime de
aliniamente plantat
cu arbori = 500 m
Realizat
Lucr rile aferente
teritoriului
administrativ al
ora'ului Baia Sprie
nu au fost realizate
Nerealizat/
Continu

Lucr ri suplimentare în 2012
Pietruiri executate în comun :
- 4 km în Satu Nou de Jos
- 6 km în Gro'i
Asfalt ri executate în comun :
- 1,5 km în Ocoli'
- 1 km în Satu Nou de Jos
2012
A fost executat plantare cu puie i de salcâm

Proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean
Baia Sprie (DN 18)- Cavnic (DJ 184)-Ocna
Pugatag (DJ 109F)-C line'ti (DJ 185)-Bârsana
(DJ 185)”)cu un total de 56 km este în curs de
implementare. Reabilitarea celor 3 km pe
teritoriul administrativ al ora'ului Baia Sprie a
fost programat pentru anul 2012, dar
Consiliul Jude ean Maramure' a reziliat
contractul cu operatorul care realizeaz execu ia
lucr rilor, din vina executantului, urmând s se
realizeze a nou licita ie. Este în curs de
elaborare documenta ia pentru selectarea unui
nou executant.

Prim ria Comunei
Gro'i

2012
Pietruiri:
91879 lei
Asfalt ri:
602500 lei

Termen:
2011

Prim ria Comunei
Gro'i

Lucr ri
realizate prin
voluntariat

Termen:
2012

Consiliul Jude ean
Maramure'

22000000 euro
(pentru tot
traseul)/
fonduri
externe

Termen:
2012

Se revizuie'te
termenul de
realizare: anul
2014
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2. M suri în cazul dep %irilor valorii limit pentru indicatorul PM10, datorate surselor de suprafa
mic )
Nr.
crt.

M sur

2.1

Realizarea de spa ii verzi în Ora'ul
T u ii M gher u'

2.2

Reamenajarea unor zone verzi prin
plant ri de arbu'ti 'i gard viu în
Comuna Recea

2.3

Reamenajarea unor spa ii verzi
prin plant ri de arbu'ti 'i gard viu
în Municipiul Baia Mare

2.4

Amenajarea Parcului Public
Central în Municipiul Baia Mare

2.5

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
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
Adoptarea unei Hot râri a
Consiliului Local Dumbr vi a
privind obligativitatea execut rii

2.6

2.7

Stadiul realiz rii
m surii
Anul 2012
Realizat in 2011

Descrierea m surii

(gospod rii, construc ii %i industrie
Responsabil

Costuri/Sursa
de finan are

Observa ii

Prim ria Ora'ului
T u ii M gher u'

375 mii lei
/buget local

Termen:
decembrie 2012

Prim ria
Recea

0

Termen:
2012

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0

Termen:
2012

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

Valoare total :
15,9 mil. lei
/POR, Axa 1.1

Termen:
2013

S-a emis Dispozi ia Primarului Municipiului Baia
Mare nr. 219/2011 privind stabilirea 'i sanc ionarea
contraven iilor la normele de prevenire 'i stingere a
incendiilor referitoare la activitatea de co'erit

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0

Termen:
decembrie 2010

Realizat în 2010

S-a emis Hor târea CL al Ora'ului Baia Sprie nr. 110
din 25.11.2010 privind obligativitatea execut rii
anuale a lucr rilor de co'erit pentru sursele de
înc lzire cu lemne

Prim ria Ora'ului
Baia Sprie

0

Termen:
decembrie 2010

Realizat în 2010

S-a emis Hot rârea CL al Comunei Dumbr vi a nr.
29.12.2010 privind obligativitatea execut rii anuale a
lucr rilor de co'erit pentru sursele de înc lzire cu

Prim ria
Comunei
Dumbr vi a

0

Termen:
decembrie 2010

-Suprafa a spa ii
verzi reabilitat =
5000 mp (100 puie i)
Realizat
-Suprafa de spa ii
verzi reabilitat (mp)
= 31151 mp
Realizat

- Suprafa a de spa ii
verzi creat (mp) = 0
Nu s-au efectuat
lucr ri
Lucr rile vor începe
în 2013
Realizat în 2010

2011
S-a reabilitat 25% din suprafa a total de spa ii verzi
a ora'ului (20000 mp)
Ac iuni de voluntariat

S-au efectuat plant ri cu plante bienale pe str zile:
Gheorghe Pincai, par ial scuar Prefectur , pod strada
Culturii, Biblioteca Jude ean 'i Casa de Cultur a
Sindicatelor, de c tre Serviciul Public Ambient
Urban din cadrul Prim riei Municipiului Baia Mare.
In cursul lunii noiembrie s-au plantat în municipiul
Baia Mare 1000 buc. arbori, 3000 buc. trandafiri 'i
2000 metri liniari de gard viu
Proiectul “Amenajare Parc Public Central în zona
Serelor” (PIDU) a fost aprobat în 2.08.2011 'i s-a
semnat Contractul de finan are nr. 2989/12.04.2012
cu MDRT (15,9 mil. lei).
Se afl în faza de achizi ii publice

Comunei
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2.8
2.9

2.10

lucr rilor de co'erit, pentru toate
sursele de înc lzire cu lemne
Acoperirea cu vegeta ie a
suprafe elor neutilizate în Comuna
Recea
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
Crearea de perdele de protec ie pe
haldele de steril minier 'i iazuri de
decantare în zona Ora'ului T u ii
M gher u'

lemne
Realizat n 2012

Lucr ri efectuate de proprietarii terenurilor (înfiin are
culturi) pe 0,5 ha

Prim ria
Recea

Comunei

0

Termen:
2011

-Num r amenzi = 0
-Valoare amenzi
aplicate = 0 (pentru
protec ia atmosferei)
Continu

Controale efectuate de comisarii din cadrul
Comisariatului Jude ean Maramure' al G rzii
Na ionale de Mediu

Comisariatul
Jude ean Maramure'
al G rzii Na ionale de
Mediu

0

TermenP
permanent

Nu s-au efectuat
lucr ri

Se caut finan are pentru acest proiect de c tre
Prim ria Ora'ului T u ii M gher u'.
Lucr ri de ecologizare vor fi efectuate 'i de
Conversmin SA Bucure'ti.

Prim ria Ora'ului
T u ii M gher u'

Estimat
500000
euro/fonduri
externe

S-au respectat amenajamentele silvice
- Gr. I = 71,1 ha
- Gr. II = 573,5 ha
- Gr. III = 77 ha
A. Codru regulat: 573,5 ha (fag 349 ha; gorun 104,5
ha; carpen 48,3 ha; castan 17,9 ha; molid 14,7 ha;
mesteac n 10 ha; stejar 7,9 ha; DR 9,1; DT 9,3; DM
2 ha; vârsta medie 64 ani
K. Rezerva ii de semin e forestiere 40,4 ha (34,8;
fag, 5,6 gorun); vârsta medie 137 ani
M. P duri supuse regimului de conservare 36,7 ha
(22,6 fag; 14,6 gorun); vârsta medie 123 ani.
-Num r de arbori/arbu'ti planta i = 30 (în anul 2010)
Lucr ri efectuate prin voluntariat

Ocolul Silvic T u ii
M gher u'
Prim ria Ora'ului
T u ii M gher u'

300000
euro/an/surse
proprii

Termen:
2012
Se revizuie'te
termenul de
realizare: 2014
Termen:
semestrial

Prim ria Comunei
S c l 'eni

0

Termen:
2010

2012
S-a amenajat spa iul din fa a cl dirii Prim riei
Comunei S c l 'eni: s-au plantat 4 copaci
ornamentali, s-a sem nat gazon 'i s-au amenajat
aleile pietonale 'i parcarea auto
Au fost amenajate spa ii verzi în curtea 'colilor (50
mp)

Prim ria
Comunei
S c l 'eni

45000/ buget
local

Termen:
2011

Prim ria Comunei
Dumbr vi a

0

Termen:
2012

2.11

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 Ora'ului T u ii
M gher u'

Continu

2.12

Plantare de arbori/arbu'ti în
vederea înfiin rii unui coridor
verde în aria Comunei S c l 'eni
Amenajare zone verzi 'i spa ii de
joac pentru copii în Comuna
S c l 'eni

Realizat în 2010

Amenajare zone verzi 'i spa ii de
joac pentru copii în Comuna
Dumbr vi a

Realizat

2.13

2.14

Realizat în 2012
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2.15

2.16

2.17
2.18

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
Reamenajarea unor zone verzi prin
plant ri de arbu'ti 'i arbori în
comuna Gro'i
Acoperirea cu vegeta ie a
suprafe elor neutilizate în comuna
Gro'i
Prevenirea 'i stoparea inciner rilor
punctuale de de'euri 'i de ardere a
miri'tilor din comuna Gro'i

Realizat

Proiect finalizat în Programul „CASA VERDE”.
Completarea sistemelor clasice de înc lzire 'i
producere ap cald de consum cu sisteme care
utilizeaz energia solar la gr dini e, 'coli generale 'i
licee din Municipiul Baia Mare.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

-Suparafa a de spa ii
verzi reabilitat = 100
mp
Realizat
Realizat

Lucr ri efectuate de c tre cet eni
Plant ri de arbu'ti în curtea institu iilor publice din
comun

Prim ria Comunei
Gro'i

Au fost plantate livezi noi de pomi fructiferi (30000
mp)

Prim ria Comunei
Gro'i

0

Termen:
2012

- Num r de ac iuni de
prevenire = 8
- Valoare amenzi
acordate = 0 (lei)
- S-au acordat 5
avertismente
Continu

S-au realizat ac iuni de informare a cet enilor
privind aspectele legislative 'i poten ialele pericole
generate prin inciner rile punctuale de de'euri 'i de
ardere a miri'tilor.
Ac iunile au fost realizate în special în perioada de
secet .
Inciner rile punctuale de de'euri s-au redus
semnifictaiv datorit colect rii acestora de c tre
operatorul SC Drusal SA Baia Mare.
Proiectul “Restaurarea 'i revitalizarea Bastionului
M celarilor din Baia Mare Maramure'” a fost
finan at în cadrul Mecanismului Financiar SEE în
prioritatea Conservarea patrimoniului cultural
european. Investi ia este finalizat , în cadrul ei s-a
realizat suprafa a verde de 120 mp.
Strategia energetic a jude ului Maramure' a fost
elaborat 'i este în analiz 'i aprobare la conducerea
Consiliului Jude ean Maramure'.

Prim ria comunei
Gro'i

0

Termen:
permanent

Consiliul Jude ean
Maramure'

1808000 euro
pentru întregul
proiect/
fonduri
externe

Termen:
2011

Cons. Jud.
Maramure' AMEMM
(Agen ia de
Management
Energetic
Maramure')
Cons. Jud.
Maramure' AMEMM

318000 euro/
fonduri
europene prin
proiecte

Termen:
2012

56000 euro/
program de
finan are
INTERREG
IVC

Termen:
2013

2.19

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

Realizat în 2011

2.20

Elaborarea strategiei energetice a
jude ului Maramure'

Realizat

2.21

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

Realizat

Instrumentul const într-o aplica ie web ce poate fi
accesat la adresa www.more4nrg.eu

3681000
lei/Fondul de
Mediu
(confinan are
de 20% din
bugetul local)
0

Termen:
2014

Termen:
2012
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3. M suri în cazul dep %irilor valorilor limit pentru indicatorul SO2, PM10 %i Pb din PM10, datorate surselor fixe (operatori industriali)
Nr.
crt.

M sur

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

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

3.3

3.4

3.5

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

Stadiul realiz rii
m surii
Anul 2012
M sura nu mai este
valabil

M sura nu mai este
valabil
Realizat în 2011

-Num r de amenzi
aplicate = 3
-Valoare total
amenzi = 40000 lei
Continu

-Nr. controale = 0
-Num r amenzi = 0

Descrierea m surii

Responsabil

Costuri/Sursa
de finan are

Obs.

SC Romplumb SA Baia Mare a încetat activitatea în
20 ianuarie 2012 (notificarea SC Romplumb SA Baia
Mare nr. 345/19.01.2012, înregistrat la APM
Maramure' cu nr. 602/19.01.2012), iar prin adresa
nr. 1378/15.02.2012, înregistrat la APM Maramure'
cu nr. 1438/15.02.2012, Casa de insolven
Transilvania SRL din Cluj-Napoca notific faptul c
s-a deschis procedura general a insolven ei fa de
societatea SC Romplumb SA Baia Mare, subscrisa
societate fiind numit în calitate de administrator
judiciar. Prin Decizia nr. 1/27.02.2012, ARPM ClujNapoca a anulat autoriza ia integrat de mediu nr.
124/03.05.2011, emis pentru SC Romplumb SA
Baia Mare.
Idem punctul 3.1

SC Romplumb SA
Baia Mare

0
Costuri incluse
la m sura 3.2

Termen:
septembrie 2010

SC Romplumb SA
Baia Mare

2000000 euro/
buget de stat

Termen:
septembrie 2010

S-a realizat etapa I - demolare cl diri, instala ii 'i
canale de fum.
S-a ecologizat incinta societ ii.
In 21.12.2011 s-a demolat prin implozie vechiul cos
de dispersie construit in 1952-1953.
În 20.01.2012, SC Romplumb SA Baia Mare a
încetat activitatea.
2012
-3 amenzi aplicate la 2 agen i economici 'i 1
persoan fizic

SC Romplumb SA
Baia Mare

160000
euro/Buget de
stat /Fonduri
proprii

Termen:
decembrie 2010

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

0

Termen:
permanent

Controale efectuate de comisarii din cadrul
Comisariatului Jude ean Maramure' al G rzii

Comisariatul
Jude ean Maramure'

0

Termen:
permanent
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3.6

respectarea cerin elor privind
protec ia atmosferei, in special
emisia fugitiv de pulberi
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

(pentru protec ia
atmosferei)
Continu
- Nr. controale = 2
- Valoare amenzi
aplicate = 0 (pentru
protec ia atmosferei)
Continu

Na ionale de Mediu
In aglomerarea Baia Mare sunt 3 sta ii de mixturi
asfaltice, din care 1 sta ie a depus notificare pentru
sistare de activitate, iar celelalte 2 sunt conforme din
punct de vedere al emisiilor de pulberi în atmosfer

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

0

Termen:
permanent

4. Alte m suri
Nr.
crt.

M sur

4.1

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)

4.2

Promovarea ac iunilor de
voluntariat în activit i vizând
supravegherea st rii factorilor de

Stadiul realiz rii
m surii
Anul 2012
-Num r de întâlniri
cu comunitatea
local = 7
Continu

- Num r de ac iuni
organizate cu
voluntari = 7

Descrierea m surii

Responsabil

- A avut loc o întâlnire cu Garda Ecologica a
municipiului Baia Mare, în lunile februarie, iunie 'i
septembrie 2012.
- In perioada 10 -19 august 2012 au avut loc în Baia
Mare ac iuni educative organizate de Asocia ia
YMCA în parteneriat cu Asociatia Tineri pentru
Europa în cadrul proiectului „Together in the
Spotlight”
- Centrul Universitar de Nord Baia Mare în
parteneriat cu Prim ria Baia Mare a organizat în
perioada 28-29 septembrie 2012 „Conferin a
Na ional de Management 'i Strategii de Dezvoltare
Durabil ”
- Asocia ia Heidenroslein a organizat în perioada 2430 septembrie 2012 expozi ia de pictur cu tema
„Biodiversitate 'i schimb ri climatice”
- Asocia ia Heidenroslein în parteneriat cu Liceul
„Emil Racovi „Baia Mare a prezentat sceneta –
Protec ia Mediului „Strategia de Dezvoltare Durabil
în conservarea biodiversit ii în data de 24
septembrie 2012.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare,
APM Maramure',
CJMM-GNM,
DSP MM

2012
- In 5 aprilie 2012 s-a desf 'urat a V-a editie a
Campaniei ecologiste de primavara, organizat de

Prim ria
Municipiului Baia
Mare,

Costuri/
Sursa de
finan are
DSP MM
-Programul
na ional de
s n tate, de
monitorizare a
factorilor
determinan i
din mediul de
via (500000
lei)

0

Obs.
Termen:
permanent

Termen:
permanent
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4.3

mediu, între inerea 'i extinderea
spa iilor verzi, verificarea
implement rii m surilor prev zute
în prezentul program

- Num r de voluntari
participan i = aprox.
400
- 11000 voluntari la
campania „Let-s do
it Romania”
Continu

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
-nr. articole: 7
-nr.pliante: 200
Continu

Centrul Europe Direct Maramure' în colaborare cu
Consiliile Locale pentru Copii 'i Tineret 'i Prim ria
Baia Mare.
Nr. de voluntari: 100 participan i
-In perioada 15 martie-15 aprilie 2012 s-a desf 'urat
ac iunea „Baia Mare – Ora' Curat”, organizata de
Primaria Baia Mare
Nr.de voluntari: 200 participanti
- Ampl ac iune de voluntariat în cadrul campaniei
“Let’s do it Romania” , 12 mai 2012 (11000
voluntari în jude ul Maramure', 5400 saci cu de'euri
colecta i)
- Ac iuni de voluntariat organizate în 'coli de
Asocia ia Heidenroselein, în perioada 2011-2012, sau plantat 4500 plante 'i 4850 arbori (Campania
„Milioane de oameni, milioane de copaci”).
- Educa ie ecologic în 'colile din ora'ul T u ii
M gher u' 'i ac iuni de voluntariat cu elevii la
igien z ri
- In luna iulie 2912, un grup de 10 tineri din comuna
S c l 'eni au participat la Triggiano (Italia) la
conferin e 'i ateliere de lucru pe tema voluntariatului,
în cadrul proiectului „Active European Citizenship
for Legality” în care Comuna S c l 'eni este
partener
Interviuri în presa local sau în emisiuni TV, unde au
fost prezentate proiectele sau ac iunile privind
problematica calit ii aerului.
S-au organizat dezbateri publice privind unele PUZuri si PUD-uri in vederea implicarii comunitatii
locale în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism sau de amenajarea teritoriului.
De asemenea în cadrul întâlnirilor legate de
implementarea unor proiecte au fost distribuite
pliante 'i au fost publicate în ziarele locale articole
legate de ac iunile ce urmeaz a fi desf 'urate.

Prim ria Ora'ului
Baia Sprie
Prim ria Comunei
Recea,
APM Maramure',
CJMM-GNM,
DSP MM,
Prim ria Comunei
S c l 'eni

Prim ria
Municipiului Baia
Mare,
APM Maramure',
CJMM-GNM,
DSP MM

0

Termen:
permanent
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5. Concluzii
In perioada ianuarie - februarie 2013, APM Maramure' a realizat prezentul raport anual.
Acest raport, conform Ordinul ministrului mediului 'i gospod ririi apelor nr. 35 din 11
ianuarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare 'i punere în aplicare a
planurilor 'i programelor de gestionare a calit ii aerului, partea II, cap. 7, subcap. 7.2
din Anexa la ordin, 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 u ii
M gher u' 'i comunelor Dumbr vi a, Gro'i, Recea 'i S c l 'eni pun la dispozi ia
publicului raportul anual aprobat, prin publicarea unui anun la sediile lor 'i publicarea
raportului pe paginile de internet proprii.
Fa de situa ia anilor 2007 'i 2008 pentru care s-a elaborat Programul integrat de
gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare, începând cu anul 2009, s-a
înregistrat, de la an la an, o îmbun t ire evident a calit ii aerului în aglomerarea Baia
Mare, dar în continuare se înregistreaz dep 'iri la indicatorul PM10. Monitorizarea
acestui indicator prin sta iile automate începând cu anul 2008 pune în eviden o
dependen foarte mare a valorii concentra iei medii zilnice înregistrate, de condi iile
atmosferice 'i de func ionarea sistemelor de înc lzire reziden ial în perioadele reci ale
anului.
Anul 2012 este primul an în care nu s-au mai dep 'it valorile limit orar 'i zilnic la
indicatorul SO2, iar în continuare, ca 'i în anului 2011, concentra ia medie anual la
indicatorul Pb din PM10 a fost sub valoarea limit în toate sta iile automate de
monitorizare.
În continuare, problema indicatorului PM10 r mâne critic
zilnice.

pentru valorile medii

Trebuie depuse toate eforturile pentru îmbun t irea calit ii aerului la acest indicator.
Se vor analiza cu factorii responsabili m surile propuse 'i eficien a lor, c utând în
acela'i timp 'i m suri alternative 'i solu ii suplimentare pentru a asigura reu'ita acestui
program.
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