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Evaluarea și gestionarea calității aerului. 

Cadrul legislativ și rezultatele măsurătorilor efectuate la nivelul județului Buzău  

 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează 

transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte 

adverse asupra sănătăţii umane şi poate provoca daune florei şi faunei în general. 

Din aceste motive se acordă o atenţie deosebită activităţii de supraveghere, menţinere şi 

de îmbunătăţire a calităţii aerului. 

Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi 

sursele mobile (de ex. traficul rutier), precum şi de transportul pe distanţe lungi a 

poluanţilor atmosferici. 

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 

privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare. Prin 

această lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, 

cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 

2005. 

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin 

reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde 

aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin 

prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri. 

Punerea în aplicare a legii calităţii aerului înconjurător se realizează prin Sistemul 

Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului, denumit în continuare 

SNEGICA, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal de cooperare a 

autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu în scopul evaluării şi 

gestionării calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, 

precum şi pentru informarea populaţiei şi a organismelor europene şi internaţionale 

privind calitatea aerului înconjurător. 
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SNEGICA cuprinde, ca părţi integrante, următoarele două sisteme: 

a)Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului, denumit în continuare SNMCA, 

care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru desfăşurarea activităţilor 

de monitorizare a calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe teritoriul României;  

b)Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici, denumit în 

continuare SNIEPA, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru 

realizarea inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg 

teritoriul ţării. 

(3) SNEGICA îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a)asigură evaluarea calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, în aglomerările şi zonele 

de pe întreg teritoriul ţării;  

b)asigură clasificarea şi delimitarea ariilor din zone şi aglomerări în regimuri de 

evaluare şi în regimuri de gestionare a calităţii aerului înconjurător;  

c)asigură realizarea inventarului naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă;  

d)asigură elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de menţinere a calităţii aerului, a 

planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt;  

e)asigură informaţiile necesare realizării rapoartelor către organismele europene şi 

internaţionale;  

f)asigură informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător. 

În scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării se 

stabilesc aglomerări, zone de evaluare a calităţii aerului înconjurător şi zone de 

gestionare a calităţii aerului înconjurător. 

Astfel, conform Legii 104/2011, este stabilită zona Buzău, de evaluare a calității aerului 

înconjurător, reprezentând delimitarea administrativă a judeţului Buzău. 
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Monitorizarea calității aerului înconjurător în România se face prin intermediul Rețelei 

Naționale pentru Monitorizarea Calității Aerului (RNMCA) și prin intermediul 

măsurărilor indicative, după caz.  

RNMCA  cuprinde toate dotările existente la nivel naţional în proprietatea statului care 

contribuie la monitorizarea continuă a calităţii aerului înconjurător. Aceste dotări, sunt 

administrate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului, iar operarea  

acestora se realizează de către autoritățile locale pentru protecția mediului în baza unor  

contracte de comodat încheiate între acestea și autoritatea centrală pentru protecția 

mediului. 

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii sunt prezentate publicului cu 

ajutorul panourilor exterioare, amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale 

oraşelor. 

Datele privind calitatea aerului provenite din cadrul RNMCA sunt colectate la nivel 

naţional şi sunt disponibile pe site-ul www.calitateaer.ro . 

La nivel local, datele brute furnizate de stații se stochează permanent ca medii orare 

într-un server local. Aceste date se transmit on-line la nivel central și la panourile de 

informare a publicului, fără să existe posibilitatea intervenției asupra lor de la nivel 

local.  

Datele brute sunt validate zilnic de către specialiștii de la nivel local, iar după validare 

acestea se transmit tot on-line către nivelul central. 

La nivel central datele se stochează într-un sever central, iar specialliștii de la acest 

nivel certifică aceste date înainte ca acestea să fie transmise la UE.  

Specialiştii din diferite domenii de activitate pot utiliza aceste date, atât pentru 

întocmirea de studii de specialitate, studii de dispersie, cât şi pentru proiectarea unor 

obiective care au impact semnificativ asupra calităţii aerului înconjurător.  

În județul Buzău, monitorizarea automată a calității aerului este realizată prin 

intermediul celor 2 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, parte a RNMCA, 

din municipiile Buzău și Rîmnicu Sarat, amplasate, conform criteriilor indicate în 

legislaţie, în zone reprezentative pentru fiecare tip de staţie. 
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Legendă: 
 
      BZ-1: Str. Sfântul Sava de la Buzău nr.3, mun.Buzău-tip fond urban 
 
      BZ-2:  str. Focsani, nr. 23, mun. Ramnicul Sărat-tip trafic 
 

În prezent, pe raza județului Buzău există următoarele dotări funcționale care fac parte 

din RNMCA: 

-STAȚIA BUZĂU 1, (BZ-1 de tip FOND URBAN), amplasată în municipiul Buzău, 

strada Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, este în funcţiune începând cu anul 2008 și 

monitorizează următorii indicatori: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, 

NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili-COV 

(benzen, etil benzen, toluen, orto-xilen, para-xilen, meta-xilen) şi pulberi în suspensie 

(PM10automat, PM10 gravimetric şi PM2,5gravimetric). Mai sunt determinaţi în cadrul 

staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, 

temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi cantitatea de  precipitaţii.  

-STAȚIA BUZĂU 2 (BZ-2 de tip TRAFIC), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, 

strada Şoseaua Focşani nr 23, a fost pusă în funcțiune în anul 2016. Această stație 

evaluează influența traficului pe DN2 E85, monitorizând următorii indicatori: dioxidul 

de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO), compuși 

organici volatili – COV (benzen, etilbenzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen) și 

pulberile în suspensie (PM10automat și PM10 gravimetric). 
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- un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU 

PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU; 

- echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensie PM10 

gravimetric  şi PM2,5 gravimetric, în cadrul Laboratorului APM Buzău; 

- un server local şi alte echipamente IT, care se află la sediul instituţiei și sunt destinate  

stocării datelor  transmise de la staţiile automate şi apoi retransmiterea acestor date și a 

celor prelucrate către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului. 

Sistemul de monitorizare automat pentru calitatea aerului înconjurător permite 

autorităților locale pentru protecția mediului să realizeze următoarele: 

- să evalueze, să cunoască și să informeze în permanență publicul, alte autorități și 

instituții interesate despre nivelul calității aerului înconjurător din aria de 

reprezentativitate a fiecărei stații de monitorizare; 

- să avertizeze și să protejeze populația în caz de urgență. 

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de 

informare sunt stabilite conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului, cu 

completările și modificările ulterioare.  

În tabelul următor sunt prezentate pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, 

obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare (pentru protecţia sănătăţii umane), 

conform legii amintite mai sus. 

Indicator Prag alerta VL Valori tinta Obiective 
termen 
lung 

Prag 
informare 

Dioxid de 
sulf (SO2) 
 
 

500 g/mc 
masurat 
timp de 
3ore 
consecutive 

350 g/mc 
(mediată la o oră) 
a nu se depasi de 
peste 24 de ori  
într-un an 
calendaristic 

 
- 

 
- 

 
- 
 

125 g/mc 
(mediaăt la 24 ore) 
A nu se depasi de 
peste 3 ori într-un 
an calendaristic 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Dioxid de 
azot 

400 g/mc 
masurat 

200  g/mc 
( mediată la o oră) 

 
- 

 
- 

 
- 
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(NO2) 
 
 

timp de 3 
ore 
consecutive 

a nu se depasi de 
peste 18 ori într-un 
an calendaristic 

 

40 g/mc 
(mediată într-un an 
calendaristic) 

 
- 

 
- 

 
- 

Benzen 
(C6H6) 
 

- 
5 g/mc  
(mediată pe un an 
calendaristic) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Monoxid 
de 
carbion 
(CO) 
 

- 

10  mg/mc  
(valoarea maximă 
zilnică a mediilor pe 
8 ore 17-1..16-24) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Plumb 
(Pb) 
 

- 

0,5 g/mc  
(mediată pe un an 
calendaristic ) 
în imediata 
vecinătate a 
surselor specifice 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Particule 
în 
suspensie 
(PM 10) 
 
 

- 

50 g/mc 
(mediată la 24 ore- 
a nu se depasi de 
peste 35 de ori într-
un an calendaristic) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

- 
40 g/mc 
(mediată într-un an 
calendaristic) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Arsen 
(As) 

- - 

6 ng/mc 
(pentu conţinutul 
total din fracţia 
PM10, medit 
pentru un an 
calendaristic) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Cadmiu 
(Cd) 

- - 

5 ng/mc 
(pentu conţinutul 
total din fracţia 
PM10, mediat 
pentru un an 
calendaristic) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Nichel 
(Ni) 

- - 

20 ng/mc 
(pentu conţinutul 
total din fracţia 
PM10, mediat 
pentru un an 
calendaristic) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Benzo(a) 
piren 
(BaP) 

- - 
1 ng/mc 
(pentu conţinutul 
total din fracţia 
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PM10, mediat 
pentru un an 
calendaristic) 

- - 

Ozon 
(O3) 
 

240 g/mc 
(medie pe o 
oră)-
măsurată 
sau 
prognozată 
3 ore 
consecutive 

- 

Începând cu 2010 

120 g/mc 
_valoarea 
maxima zilnică a  
mediilor pe 8 ore 
(17-1…16-24). 
a nu se depasi 
peste 25 de zile 
dintr-un an 
calendaristic 
mediat pe 3 ani)-
minim date 
valabile pe un an 

120 g/mc 
_valoarea 
maxima 
zilnică a  a 
mediilor pe 
8h (17-
1…16-24), 
dintr-un an 
calendaristic 

180 

g/mc 
Media pe 
o oră 

Particule 
în 
suspensie 
(PM2,5) 
 

- 

ETAPA 1 -25 

g/mc 

(mediată într-un an 

calendaristic), din 1 

ianuarie 2015 

 
- 

 
- 

 
- 
 

ETAPA a 2-a -20  

µg/mc 

(mediată într-un an 

calendaristic), din 1 

ianuarie 2020, 

valoare limită 

indicativă, ce 

trebuia revizuită de 

către CE în 2013. 

 

În prezent, monitorizarea calităţii aerului la APM Buzău se realizează atât prin prelevări 

manuale, urmate de analiza probelor în laborator, cât şi în cadrul sistemului de 

monitorizare continuă a calităţii aerului, prin cele 2 stații de monitorizare descrise mai 

sus. 

La nivel național, în perioada 2015-2021, s-au derulat 4 contracte subsecvente de 

servicii, pentru realizarea Programului de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale 

de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA), incheiate in baza Acordului-cadru 

nr.999/16.02.2015, între Ministerul Mediului Și Asocierea “Orion Europe SRL – Orion 

SRL, și anume: 
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-contractul subsecvent de servicii nr. 55/2015 pentru prestarea serviciilor de revizie 

generală, de întreținere preventivă, de întreține corectivă a 

echipamentelor/instrumentelor/accesoriilor care se regăsesc pe amplasamentele 

RNMCA, cuprinse în cadrul activității de optimizare a RNMCA, precum și furnizarea 

de produse și dezvoltarea de aplicații software, cuprinse în cadrul activității de 

dezvoltare RNMCA; 

- contractul subsecvent de servicii nr. 11/2016 pentru prestarea serviciilor de reparații în 

cadrul activității de optimizare a RNMCA, respectiv prestarea serviciilor de instalare și 

integrare în RNMCA a unor noi echipamente în cadrul activității de dezvoltare a 

RNMCA; 

- contractul subsecvent de servicii nr.42/05.07.2017 pentru revizii generale, întreținere 

preventivă pentru asigurare MRC și consumabile și de reparații specifice activității de 

optimizare a RNMCA, precum și furnizarea de produse și prestarea de servicii de 

relocarea unor echipamente, componente ale RNMCA, pe alte amplasamente existente. 

- contractul subsecvent de servicii nr.11/13.02.2019 pentru prestarea serviciilor de 

revizie generală, reparații, întreținere preventivă pentru 12 luni și întreținere preventivă 

pentru asigurare MRC și consumabile, specifice activității de optimizare a RNMCA, 

precum și furnizarea de produse, prestarea serviciilor pentru actualizarea și dezvoltarea 

aplicațiilor software, specifice RNMCA și a serviciilor pentru relocarea unor 

echipamente, componente ale RNMCA, pe alte amplasamente noi sau existente, 

specifice activității de dezvoltare a RNMCA, modificat și completat prin Actul adițional 

nr. 1/228/01.07.2020. 

La stația BZ1 au fost realizate toate operatiile de revizie generală și asigurarea de MRC 

și consumabile  prevăzute în cadrul Contractului 55/2015. Din luna septembrie 2016  

până în noiembrie 2016 (inclusiv), la stația BZ-1 s-au realizat și serviciile de întreținere 

preventivă pe perioada de 3 luni (cf. Anexei 2 la contractul 55/2015). De asemenea, au 

fost înlocuiți senzorii meteo, computerului stației, data logger-ul, modem-ul de 

transmisie date și softul de achiziție a datelor. În perioada ianuarie-decembrie  2017, la 

stația BZ-1 s-au desfășurat serviciile de întreținere preventivă pe 12 luni, conform 

contractului subsecvent nr. 55/2015. 
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La statia BZ1 s-au derulat  și Contractele 11/2016 și 42/2017, încheiate de MM, în urma 

finalizării reviziei generale. Aceste contracte au avut ca obiect repararea echipamentelor 

care necesitau servicii de reparații, în vederea aducerii  la starea normală de funcționare 

precum și  asigurarea MRC și consumabile specifice activității de optimizare a RNMCA 

și relocarea unor echipamente, componente ale RNMCA, pe alte amplasamente 

existente (în luna iulie 2017 a fost relocat pe amplasamentul stației BZ1, prelevatorul cu 

debit ridicat pentru HAP-TECORA ECHO HIVOL, în vederea începerii prelevării 

probelor pentru determinarea benzo(a)pirenului). În perioada 2019-2021, la stația BZ-1 

s-a derulat Contractul subsecvent de servicii nr. 11/13.02.2019, modificat și completat 

prin Actul adițional nr. 1/228/01.07.2020, realizându-se servicii de revizie generală, 

servicii de întreținere preventivă pentru asigurare MRC și consumabile și servicii de 

întreținere preventivă pentru 12 luni, conform anexelor la circularele primite de la 

MMAP. 

Stația BZ2 a intrat in revizie generală din ianuarie 2016, conform contractului 

subsecvent de servicii nr. 55/2015 și a fost pusă în funcțiune în luna aprile 2016. În 

perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018, la stația BZ-2 s-au realizat serviciile de 

întreținere preventivă pe perioada de 3 luni, conform contractului nr. 55/2015. Începând 

din luna februarie 2018, la stația BZ-2 s-au desfășurat serviciile de întreținere 

preventivă pe 12 luni, conform contractului subsecvent nr. 55/2015. În perioada 2019-

2021, la stația BZ-2 s-a derulat Contractul subsecvent de servicii nr. 11/13.02.2019, 

modificat și completat prin Actul adițional nr. 1/228/01.07.2020, realizându-se servicii 

de revizie generală, servicii de întreținere preventivă pentru asigurare MRC și 

consumabile și servicii de întreținere preventivă pentru 12 luni, conform anexelor la 

circularele primite de la MMAP. 

În prezent, la stațiile BZ-1 și BZ-2 funcționează majoritatea analizoarelor, pentru cele 

defecte APM Buzău întocmind toate documentele necesare prin care au fost solicitate 

instituțiilor superioare, fonduri în vederea reparării și punerii lor în funcțiune. 

Conform anexei 4 la Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător cu 

modificările și completările ulterioare, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în 

ceea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an pentru toți 

poluanții monitorizați este de 90%.  
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Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de 

monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-1 în sem. I 2022 faţă de perioada 2017-

2021 este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 

Crt. 

Indicator 

Determinat 

Captură 

Date 2017 

(%) 

Captură 

Date 2018 

(%) 

Captură 

Date 2019 

(%) 

Captură 

Date 2020 

(%) 

Captură 

Date 2021 

(%) 

Captură 

Date sem. I 

2022 

(%) 

1 SO2  93,88 94,28 94,14 87,34N 94,14 65,46N 

2 NO2  92,41 68,29N 65,39N 93,62 94,45 66,41N 

3 Benzen 92,97 76,04N 39,58N 91,03 92,93 33,66N 

4 CO 95,35 94,20 92,27 80,76N 94,63 25,86N 

5 Pb - - - 100 100 - 

6 PM10 grav. 54,52N 40,00N 37,53N 86,34N 93,15 100 

7 As - - - 100 100 - 

8 Cd - - - 100 100 - 

9 Ni - - - 100 100 - 

10 Benzo(a) piren - 100 67N 100 100 - 

11 O3 95,10 94,26 95,25 95,56 91,06 61,16N 

12 PM2.5 grav. 60,55N 34,25N 0,0N 34,15N 95,07 96,68 

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate 

conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și 

completările ulterioare  

Captura de date mică în primul semestru al anului 2022 pentru toți poluanții 

monitorizați la Stația BZ-1 este cauzată de defectarea achizitorului de date începând cu 

data de 06.05.2022. Acesta a fost înlocuit în data de 23.06.2022. Analizorul de CO este 

defect, iar analizorul de C6H6 a fost închis, din cauza lispei gazului purtător. Au fost 

întocmite toate documentele necesare pentru repararea și achiziționarea buteliilor de gaz 

necesare. 

Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de 

monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-2 în sem. I 2022, comparativ cu 

perioada 2017- 2021 este prezentată în tabelul următor: 
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Nr.Crt. 
Indicator 

Determinat 

Captură  

Date 2017 

(%) 

Captură 

Date 2018 

(%) 

Captură 

Date 2019 

(%) 

Captură 

Date 2020 

(%) 

Captură 

Date 2021 

(%) 

Captură 

Date sem. 

I 2022 

(%) 

1. SO2 15,29N 94,59 95,79 90,78 94,94 74,88N 

2. NO2 92,01 93,70 95,80 92,24 93,57 73,06N 

3. Benzen 53,70N 95,24 97,16 97,27 98,15 79,23N 

4. CO 15,27N 94,18 92,55 92,82 96,19 23,42N 

5. PM10grv 9,87N 95,62 96,44 92,08 95,89 97,24 

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate 

conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și 

completările ulterioare 

Captura de date mică în primul semestru al anului 2022 pentru toți poluanții 

monitorizați la Stația BZ-1 este cauzată de defectarea achizitorului de date începând cu 

data de 22.05.2022. Acesta a fost înlocuit în data de 23.06.2022.  

Analiza calitativă a rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului la staţia 

automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în perioada 2017-sem. I 2022, este 

prezentată în tabelul următor: 

Indicator  Tip staţie 

Valori medii anuale Valori 

medii 

2017 2018 2019 2020 2021 Sem. I 2022 

SO2 (μg/mc) FU 5,87 6,34 6,44 8,11N 8,84 10,01N 

NO2 (μg/mc) FU 24,13 26,89N 13,54N 15,01 26,46 24,54N 

Benzen (μg/mc) FU 3,41 2,34N 1,80N 2,46 2,88 2,68N 

CO (mg/mc) FU 0,31 0,30 0,23 0,21N 0,24 0,41N 

PM10 grv (μg/mc) FU 22,92N 16,21N 21,00N 19,74N 23,1 17,44 

O3 (μg/mc) FU 45,09 48,41 44,92 40,7 40,00 45,80N 

PM2,5 grv (μg/mc) FU 22,97N 11,80N - 15,57N 13,79 10,77 

BaP (ng/mc) FU - 0,24 0,2N 0,37 0,46 - 
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Pb (µg/m3) FU    0,01 0,01 - 

Ni (ng/m3) FU    3,00 4,51 - 

Cd (ng/m3) FU    0,17 0,17 - 

As (ng/m3) FU    0,42 0,27 - 

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate 

conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și 

completările ulterioare  și - captură de date 0 %. 

Rezultatele determinărilor privind calitatea aerului aerului la staţia automată de 

monitorizare calitate aer BZ-2 în perioada 2017-sem. I 2022,  este prezentată în tabelul 

următor: 

Indicator Tip 

stație 

Valori medii 

anuale 

2017 

Valori medii 

anuale 

2018 

Valori 

medii 

anuale 2019 

Valori 

medii 

anuale 2020 

Valori 

medii 

anuale 2021 

Valori 

medii sem. I 

2022 

SO2 (μg/mc) T 13,84N 8,58 8,82 8,89 9,21 12,86N 

NO2 (μg/mc) T 30,89 36,28 32,63 35,4 32,92 24,64N 

Benzen 

(μg/mc) 

T 1,9N 1,71 2,05 2,77 2,06 2,42N 

CO (mg/mc) T 1,16N 0,73 0,58 0,53 0,75 1,12N 

PM10 grv 

(μg/mc) 

T 20,77N 15,38 21,49 27,43 23,32 22,82 

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate 

conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Din analiza datelor prezentate se poate trage concluzia că evoluţia calităţii aerului în 

perioada  2017-2022 a fost bună, manifestându-se tendinţa de liniaritate a valorilor 

medii pentru majoritatea indicatorilor monitorizaţi.  

Din analiza datelor furnizate de staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1, 

în cursul anului 2021 se constată că  doar pentru indicatorul PM10grv au fost 

înregistrate 15 depăşiri ale valorii medii zilnice, cauzate, în principal, de arderile 

rezidențiale, trafic și existența condițiilor nefavorabile dispersiei. 
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Variația numărului de depăşiri ale valorii medii zilnice la PM10grv, la stația BZ-1, în 

perioada 2017-2021, este prezentată în tabelul alăturat: 

 

AN 

Nr. depășiri ale 

valorii limită 
zilnice PM10 
grv 

Nr. maxim de 

depășiri admise 

conform Legii 
104/2011 

2017 13 35 

2018 0 35 

2019 2 35 

2020 4 35 

2021 15 35 

 

În primul semestru al anului 2022, la Stația BZ-1 nu s-au înregistrat depășiri ale 

valorilor limită impuse prin Legea 104/2011, cu completările și modificările ulterioare. 

Din analiza datelor furnizate de staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-2, 

în cursul anului 2021 se constată că pentru indicatorul PM10grv s-au înregistrat zece   

depăşiri ale valorii medii zilnice, iar pentru indicatorul NO2 s-a înregistrat o depășire a 

valorii limită medii orare, depășiri cauzate, în principal, de traficul intens, stația fiind 

una de trafic, situată pe E85, într-o zonă cu trafic intens. De asemenea, depășirile s-au 

înregistrat în lunile reci, de toamnă și iarnă, o altă cauză fiind încălzirea rezidențială și 

resuspensia prafului de către vânt. 

Variația numărului de depăşiri ale valorii medii zilnice la PM10grv, la stația BZ-2, în 

perioada 2018-2021, este prezentată în tabelul alăturat: 

AN 
Nr. 

depăşiri 
PM10 grv 

Nr. maxim de 
depăşiri conform 

Legii 104/2011 

2018 2 35 

2019 18 35 

2020 16 35 

2021 10 35 
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Variația numărului de depăşiri ale valorii limite orare la NO2 în perioada 2017-2021, la 

stația BZ-2 este prezentată în tabelul alăturat: 

AN 
Nr. depăşiri ale 

valorii limită 
orare NO2 

Nr. maxim de depăşiri ale 
valorii limite orare, 

conform Legii 104/2011 

2017 3 18 

2018 9 18 

2019 1 18 

2020 0 18 

2021 1 18 

 

În primul semestru al anului 2022, la Stația BZ-2 s-au înregistrat 2 depășiri ale valorii 

limită medii zilnice (VL=50µg/mc) la PM10grv. 

În municipiul Râmnicu Sărat monitorizarea indicatorului PM10 gravimetric este 

realizată și cu un aparat SVEN LECKEL, aparat care nu face parte din RNMCA, dar 

care are ca principiu de măsurare tot metoda gravimetrică.  

În anul 2021 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită.  

Variaţia numărului de depăşiri ale valorii limită la PM10grv, in municipiul Rîmnicu 

Sărat, în perioada 2017-2021 este prezentată în tabelul alăturat. 

AN 

Nr. depășiri ale 

valorii limită 
zilnice PM10 
grv 

Nr. maxim de 

depășiri admise 

conform Legii 
104/2011 

2017 17 35 

2018 5 35 

2019 2 35 

2020 4 35 

2021 0 35 

Din datele prezentate mai sus se constată că, în municipiul Rîmnicu Sărat, în niciun an 

nu s-a depăşit numărul maxim de depăşiri la PM10grv impus prin Legea 104/2011. Se 

constată o diminuare a numărului anual de depăşiri, acestea fiind cauzate de arderile 

rezidenţiale, de trafic şi de condiţiile meteo (calm atmosferic). 
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Fiecare depăşire a valorii limită a fost anunţată la Garda Naţională de Mediu-

Comisariatul Judeţean Buzău, Primăria municipiului Buzău, respectiv Primăria 

municipiului Râmnicu Sărat, în funcție de municipiul în care s-a înregistrat depășirea. 

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt impuse niște cerințe 

pentru evaluarea concentrațiilor indicatorilor monitorizați de stațiile de calitatea aerului, 

printre care, este stabilit un număr maxim admis de depășiri ale valorilor limită/țintă. 

Din datele prezentate mai sus, în perioada la care se face referire, în județul Buzău nu s-

a înregistrat depăşirea numărului admis de depășiri ale valorilor limită şi valorii ţintă, 

conform Legii 104/2011, pentru indicatorii monitorizaţi de staţiile de fond urban BZ-1 

și de trafic BZ-2. De asemenea, nu a fost cazul punerii în aplicare a planurilor de acțiune 

pe termen scurt, neînregistrându-se depășiri ale pragurilor de alertă/de informare pentru 

indicatorii monitorizați, conform legii. 

Lunar, a fost informată și Instituţia Prefectului judeţului Buzău despre problemele 

existente în cadrul județului cu privire la calitatea aerului înconjurător. 

Informarea publicului se realizeză pe site-ul APM Buzău unde sunt postate zilnic 

buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a 

aerului, conform Ordinului MMAP nr. 1818/2020 pentru aprobarea indicilor de calitate 

a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului 

privind calitatea aerului. 

Indicele general descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a 

fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători 

poluanților monitorizați. 

Conform ultimei evaluări a calității aerului pentru județul Buzău și Ordinului MMAP 

nr. 2202/2020, modificat și completat prin Ordinul nr. 2165/2021, pentru aprobarea 

listelor cu unitățile administrative-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de 

gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, județul 

Buzău se află pe lista cu unitățile administrativ-teritoriale încadrate în regimul de 

gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr.2 la Ordin, pentru 



 
                     
                     
                      

Ministerul Mediului 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU 

 STA 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU 

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018 

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551 

 

toți poluanții reglementați. Astfel, în zona județului Buzău nu mai există arii în care s-au 

înregistrat depășiri ale valorilor limită conform prevederilor legii mai sus menționate.  

Conform ordinului mai sus menționat și a HG 257/2015 privind aprobarea metodologiei 

de elaborarea a planurilor de calitatea a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt 

și a planurilor de menținere a calității aerului,  în cadrul județului Buzău, Consiliul 

Județean Buzău are obligația întocmirii planului de menținere a calității aerului iar APM 

Buzău are obligația întocmirii planurilor de acțiune pe termen scurt după caz și a 

avizării planului de menținere a calității aerului. Conform Hotărârii de Guvern mai sus 

menționată, APM Buzău, a întocmit protocoalele necesare aplicării planurilor de acțiune 

pe termen scurt, a întocmit drafturile pentru aceste planuri și a colaborat cu Consiliul 

Județean Buzău pe parcursul desfășurării procesului de realizare a planului de menținere 

a calității aerului pentru zona județului Buzău.  

Planul de menținere a calității aerului în județul Buzău a fost aprobat de către CJ Buzău 

prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 103/29.06.2020. Raportul anual privind 

monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru 

județul Buzău în anul 2021 a fost aprobat de către CJ Buzău prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr.24/2022. 

Întocmit, 

Oana-Cristina NEAGU 

APM BUZĂU 


