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REZUMAT 

Lucrarea prezintă rezultatele unor recente monitorizării în timp real, conform Ordinului nr. 592/25.05.2002 a principalilor factori de 

mediu (poluanţui, date meteorologice) şi corelat a traficului, considerat principala cauză a deteliorîrii caracteristicilor de mediu în 

municipiul Timisoara, in cadrul unui episod de toamnă. Se concluzionează că structura şi intensitatea de trafic constituie principala 

cauză dar că si industria din zonă poate să-şi aducă un aport la strea de fapt. Depăşirile la poluanţii NOx şi PM10 sunt frcevente. Cu 

referire la industria zonală deşi nu se pot identifica decât situaţii de disconfort (miros) si eventual de poluare suplimentară cu 

particule specifice procesului tehnologic aplicat, nu se pot concluziona cauze majore. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the latest results concerning a monitorin onnline air quality campaign in the urban area of Timisoara city, 

acoording to the legislation nr. 592/25.05.2002, in refference to the main polutants and meteorological data. One registerd as well 

the traffic data considered to be the main pollutant source in the area. The intensitz and structure of the traffic as well the local 

industry in a weeker manner are to blame for the results, such as overrulling the limits frequentlz for Nox and PM10. Despite the 

fact that odour is also presnet as main disconfort, no scientific proof and decision considering the industrial sources are to be 

evaluated. 
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1. PROBLEMATICA DE MEDIU ÎN ZONE 

URBANE EUROPENE 

Perioada 2000–2006 a fost marcată de numeroase 

politici de coeziune şi interveţii sub forma fondurilor 

structurale (European Regional Development Fund – 

ERDF, European Social Fund – ESF şi Cohesion Fund) în 

favoarea zonelor urbane. Pentru perioada 2007–2013, 

parlamentul European a emis un raport „urban dimension 

in the context of enlargement”, raport ce se constituie într-

un foarte util ghid în vederea dezvoltării urbane susţinute. 

Ghidurile strategice comunitare (CSG) specifică clar trei 

priorităţi ale politicilor de coeziune: 

- îmbunătăţirea imaginii statelor membre, regiunilor şi 

oraşelor europene prin mărirea accesibilităţii, asigurarea 

unui nivel adecvat al serviciilor publice şi ameliorarea şi 

conservarea conditiilor de mediu; 

- încurajarea inovaţiei, a spiritului întreprinzător şi a 

cunoştiintelor de mediu prin promovarea cercetării şi a 

capaciţătii de inovare a comunităţilor urbane; 

- crearea a noi locuri de muncă prin dezvoltare 

regional durabilă cu accent pe conservarea biodiversităţii 

şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii prin ameliorarea factorilor 

de mediu in zonele industrializate şi urbane. 

În conceptia modernă europeană, marile centre urbane 

se află în faţă unei încercări majore: îmbunătăţirea 

competitivităţii şi  în acelaşi timp să asigurăm condiţii 

sociale şi de mediu de înaltă calitate. Cu alte cuvinte, un 

mediu urban atractiv contribuie la conceptul „făcând 

Europa un loc mai atractiv în care să investim şi să 

muncim” [1]. Pregătirea unor programe de dezvoltare 

urbană fiabile pe termen mediu şi lung sunt obligatorii 

pentru asigurarea coerentei intre investiţiile majore şi 

asigurarea calităţii mediului în zonele urbane şi adiacente. 

Zonele urbane joacă un rol important în atingerea 

obiectivelor Strategiei UE pentru dezvoltare durabilă. În 

ariile urbane, dimensiunea de mediu, cea economică şi 
cea socială interferează cel mai puternic. În oraşe sunt 

concentrate cele mai multe probleme de mediu şi tot acolo 

este locul unde se regăsesc cei mai multi agenţi economici 

şi cele mai multe investiţii. Patru din cinci cetăţeni 

europeni trăiesc în mediul urban şi calitatea vieţii lor este 

direct influenţată de starea mediului urban. O calitate 

înaltă a mediului urban contribuie de asemenea la 

atingerea priorităţii Strategiei Lisabona revizuite, şi anume 

“să facem din Europa un loc mai atractiv pentru a trăi şi a 

investi”. Atractivitatea oraşelor europene va întări 

potenţialul de creştere şi de generare de locuri de muncă, 

şi, prin urmare, oraşele sunt factori cheie pentru 

implementarea Agendei Lisabona 33. 
Există preocupări tot mai intense privind starea 

mediului urban în Europa. Provocările de mediu cu care se 
confruntă oraşele au consecinţe semnificative pentru 
sănătatea umană, calitatea vieţtii cetăţenilor din mediul 
urban şi performanţa economică a oraşelor. Al 6-lea 
Program de Acţiune pentru Mediu a facut apel pentru 
realizarea unei Strategii Tematice pentru Mediul Urban, cu 
obiectivul de a: “contribui la o mai bună calitate a vieţii 
printr-o abordare integrată privind zonele urbane” şi de a 
contribui la “un nivel mai înalt al calităţiivieţii şi a 
bunăstarii sociale a cetăţenilor, prin asigurarea unui 
mediu în care nivelul poluării nugenerează efecte nocive 
asupra sănătăţii umane şi a mediului şi prin încurajarea 
dezvoltării durabile urbane”. 

Fondurile de dezvoltare europeană regională, ERDF 
sunt direcţionate în special în direcţia sprijinului pentru 
dezvoltare integrată regională şi locală, cu accent pe 
politicile de mediu şi implementare a strategiilor de 
mediu, dintre priorotăţile de asistenţă subliniinduse: 

- cercetare şi dezvoltare tehnologică la nivel regional 
şi local; 

- transport prin dezvoltarea de strategii pentru transportul 
nepoluant; 

- mediu, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de calitate 
a aerului la nivel urban, strategii de planificare cadastrală 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/prelucrare a 
deseurilor urbane; 
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- energia, inclusiv marirea randamentelor instalaţiilor 
generatoare de energie şi implementarea tehnologiilor de 
ardere curată, a energie produse din combustibili bio şi 
regenerativi. 

Toate aceste strategii au ca scop promovarea unei 
dezvoltări urbane durabile prin activităţi ca: creşterea 
economică, reabilitarea condiţiilor de mediu, conservarea 
moştenirii culturale şi naturale precum şi oferirea de 
condţii şi servicii populaţie, ţinând cond de schimbările în 
structura demografică a zonei. 

Aşa cum este cunoscut, Primăria Municipiului Timişoara, 

a elaborat încă din anul 2000, împreună cu un colectiv de 

peste 200 de specialişti, „Conceptul de dezvoltare strategică 

a zonei Timişoara „ pentru asigurarea unei dezvoltări 

durabile şi armonioase care promovează cerinţele specifice 

ale dezvoltării zonei, în concor-danţă cu priorităţile şi 

necesităţile strategice ale dezvoltării regionale şi în 

corelaţie cu prevederile strategice pe plan naţional, 

respectiv cu cerinţele integrării în Uniunea Europeană. 

Noul concept strategic este elementul fundamental de 

influenţare definitorie a căilor necesare de urmat, creând 

premizele apariţiei unui efect  sinergic pentru programul 

economico-social al zonei Timişoara şi a viitoarei 

metropole Timişoara. Aplicarea măsurilor de protecţie, 

conservare şi reabilitare a mediului, va determina men-

ţinerea ecosistemului, eliminarea factorilor ce afectează 

sănătatea şi creează disconfort populaţiei, permiţând 

valorificarea mediului. 
Aşa cum a fost el definit, scopul major al Conceptului 

de dezvoltare strategică a zonei Timişoara, este asi-
gurarea prosperităţii şi a calităţii vieţii locuitorilor. 
Îmbunătăţirea calităţii habitatului în zonă, în condiţii 
ecologice de nivel european, asigurarea condiţiilor optime 
de existenţă, constituie una din preocupările esenţiale ale 
organelor decizionale din ţară. 

Realizarea unui habitat ecologic prietenos faţă de 
locuitori în următorii ani, este una din cele patru Direcţii 
strategice de dezvoltare a zonei Timişoara, pentru 
afirmarea acesteia ca pol strategic competitiv, de nivel 
european, în scopul asigurării unor condiţii de calitate 
superioară a vieţii locuitorilor săi. Degradarea progresivă a 
calităţii mediului natural, constatat la nivel mondial, 
continental, regioanl, se resimte şi la nivel local sub 
diferite forme specifice de manifestare a poluării existente. 
Analiza factorilor poluanţi a determinat colectivele de 
specialişti din zonă, să afirme că există destule puncte 
slabe şi prea puţine puncte tari ale mediului urban 
timişorean şi că pentru asigurarea calităţii mediului 
înconjurător la nivelul standardelor Uniunii Europene, este 
necesară elaborarea unei Strategii locale privind protecţia 
mediului.  "Singura cale pentru o dezvoltare economica pe 
termen lung a omenirii este protejarea mediului, care 
trebuie să facă obiectul unui echitabil parteneriat, atât 
între guvernele ţarilor, cât şi între sectoare importante ale 
societăţii" – Citat din Hotărârile Conferinţei de la Rio 
privind strategia protecţiei mediului ambiant pe mapamond. 

Menţinerea gradului de poluare, în limitele prevăzute 

de norme, la modul cel mai general, înseamnă: 

 Reducerea poluării atmosferice prin asigurarea 

compatibilităţii structurilor industriale cu mediul ambiant; 

 Reconversia industriilor poluante; 

 Ridicarea performanţelor  ecologice ale termocen-

tralelor; 

 Implementarea unor sisteme performante de mange-

ment a traficului care să conducă la reducerea substanţială 

a noxelor produse de acesta; 

 Eliminarea poluării electromagnetice prin moni-

torizarea emisiilor electromagnetice, cartarea nivelui 

acestora; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat pentru manage-

mentul resurselor de apă prin: 

 Implicarea administraţiei locale în acţiuni de pro-

tecţie şi igienizare a cursurilor de apă; 

 Extinderea şi întreţinerea canalelor pentru apele 

pluviale intravilan şi extravilan: 

 Recuperarea terenurilor degradate prin reconstrucţia 

lor ecologică; 

 Înstaurarea unui sistem de avizare şi monitorizare a 

dislocărilor de soluri. 

După cum se observă, ecosistemul oraşului Timişoara 

este unul în continuă schimbare, datorită creşterii supafeţei 

construite (largirea oraşului în toate direcţiile), crescând în 

acest mod riscul poluării atmosferice, favorizând cresterea 

temperaturii medii anuale şi fondul creşterii globale.  

Pentru a se adopta măsuri, inclusiv administrative, de 

îmbunătăţire a microclimatului urbei, de scădere a 

poluării, Primăria Municipiului Timişoara a demarat, încă 

din anul 2000, efectuarea de studii pentru stabilirea  

elementelor ştiinţifice necesare unor decizii bine 

fundamentate. In acest scop au foat realizate valoroase 

studii, de către specialişti din ţară şi din Timişoara, printre 

care şi cei de la Universitatea Politehnica din Timişoara, 

legate de conceperea şi realizarea unei baze de date  

despre starea mediului din zona Timişoara. Această bază 

de date,conţine elemente stiinţifice care permit funda-

mentarea luării unor decizii administrative şi orientarea 

dezvoltării în perioadele următoare. In acelaşi timp, datele 

obţinute vor veni să confirme că poluarea globală se 

regăseşte şi la nivel local prin aspecte concrete, specifice 

care dacă nu vor fi reduse şi înlăturate, vor conduce la 

degradarea în continuare a mediului ambiant şi vor 

influienţa implicit calitatea vieţii.  

2. LEGISLAŢIA EUROPEANĂ DE 

PROTECŢIE A MEDIULUI 

Legislaţia europeană în domeniul măsurării emisiilor la 

coş şi a monitorizării imisiilor (calităţii aerului) dar şi a 

activităţilor conexe este vastă, fiind precizate tehnicile, 
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metodologia şi principiile de măsurare, pentru fiecare 

specie de poluant în parte, precum şi valorile maxime 

admisibile şi praguri de reducere a acestora în viitorul 

apropiat. Principalele directive sunt: 

 96/62/EC si Directivele care derivă din aceasta 

(directive fiice): 

 1999/30/EC: SO2, NO2, NOx, PM10, plumb; 

 2000/69/EC: benzen, CO; 

 2002/3/EC: ozon; 

 DD4 (As, Cd, Hg, Ni şi hidrocarburi aromatice 

policiclice (PAH),  

 Îndrumar la anexele Deciziei 97/101/EC cu privire la 

schimbul de informaţie aşa cum a fost revizuit prin 

Decizia 2001/752/EC din aprilie 2002; 

 2001/839/EC (Decizia Comisiei – Chestionar de 

raportare anuală a calităţii aerului estimată conform 

Directivelor 96/62/EC si 1999/30/EC); 

 2004/279/EC (Decizia Comisiei referitoare la în-

drumarul de implementare a Directivelor 2002/3/EC); 

3. FACTORI DE INFLUENŢĂ 

3.1. Transportul 

În prezent, planurile de dezvoltare durabilă a transportului 

urban sunt considerate esentiale în rezolvarea problemelor 

complexe pe care transortul le ridică în aglomerările 

urnabe. Astfel de politi au integrate direcţii de dezvoltare 

socială, accesibilitate şi mobilitate în vederea reducerii 

presiunii pe care transporturile urbane o au asupra mediului, 

in special prin reducerea zgomotului, a nivelului poluare în 

general şi de reducere a emisiilor de CO2 în special. 

În cazul habitatelor urbane, transportul este „vinovat” 

în proporţie de peste 50 % din emisiile de NOx, particule 

(PM) şi compuşi organici volatili (COV), peste 25 % din 

emisiile de CO2 şi peste 80 % din nivelul de zgomot. 

Având în vedere impactul major al transporturilor în 

mediul urban, este foarte impportant, din perspectiva 

implementării şi dezvoltării politicilor de dezvoltare 

durabilă, cunoaşterea nivelului de poluare actual, a zonelor 

(ariilor) cu emisii majore şi a posibilităţilor de reducere a 

acestor emisii, coroborat cu dezvoltarea economică locală 

şi regională. 

3.2. Surse stationare (industrie  

şi rezidenţiale) 

Dezvoltarea industrială rămâne principalul mijloc de a 

ridica nivelul de viaţă al umanităţii, dar ea se bazează pe 

creşterea consumurilor de energie. Deşi economia energiei 

ar trebui realizată mai puţin prin restrângerea necesităţilor 

şi mai mult prin ameliorarea eficacităţii utilizării acesteia, 

constrângerile economice şi gospodărirea nejudicioasă - 

contrară principiilor durabilităţii - determină întârzierea 

aplicării acestui principiu. Arderea industrială este etapa 

de bază în conversia energiei chimice a combustibililor în 

căldură, lucru mecanic şi electricitate, adică forme 

superioare, utilizabile pentru satisfacerea necesităţilor 

omenirii. Din analizele efectuate de organizaţiile 

internaţionale rezultă că se prevăd creşteri ale valorii 

absolute totale a acesteia, deşi acţiunea de economisire a 

energiei se va intensifica. 

Din punct de vedere al poluării, o mare importanţă o au 

preponderent centralele termoelectrice şi termice, instalaţiile 

de încălzit pentru locuinţe, ce consumă în special 

combustibili fosili, degajă mai ales oxizi de sulf SOx, oxizi 

de azot NOx, funingine şi cocs zburător. Se amintesc şi 

incineratoarele de deşeuri, din care, deşi se ard combustibili 

neconvenţionali, se evacuează emisii ce se caracterizează 

prin prezenţa suplimentară a unor poluanţi specifici cum ar 

fi dioxinele, compuşii organici policiclici aromatici, etc. 

Alături de sursele amintite, considerate per ansamblu 

fie energetice fie pur industriale, deloc de neglijat sunt şi 

instalaţiile individuale de încălzire locală, care nu se 

alimentează centralizat (sistem de termoficare) şi care ard, 

în special în condiţii de iarnă combustibili fosili, cu 

precădere. Dacă în cazul sistemelor poluatoare din 

domeniul industrial sau energetic, care sunt fie de stat fie 

private, legislativ se poate interveni şi controla, nu acelaşi 

lucru sau la fel de uşor se pot reglementa limitările 

efectelor provenite din instalaţiile individuale. Deşi ca şi 

putere termică sunt mici, aparent nu se justifică controlul 

lor, dar trebuie să se ţină seama de numărul lor mare, de 

faptul că adeseori nu dispun de sisteme de eliminare a 

efluenţilor poluatori prin sisteme adecvate cum ar fi coşuri 

de fum dotate cu sisteme de purificare riguros calculate şi 

amplasate. În aceeaşi ordine de idei se aminteşte faptul că 

înălţimea de emitere este redusă şi face foarte greu 

posibilă dispersarea noxelor în ambient, mai ales în 

condiţii de calm atmosferic. 

În ceea ce priveste municipiul Timişoara NU există 

nici un fel de situaţie centralizatoare, care să cuprindă 

numărul instalaţiilor mici de ardere atât din sectorul 

rezidenţial cât şi din sectorul IMM-urilor, perioadele medii 

de funcţionare, factorii de emisie caracteristici, fiind 

evident faptul că în lipsa acestor informaţii orice evaluare 

a impactului acestor sectoare asupra calităţii aerului este 

pur orientativă, lipsindu-i aspectul calitativ. 

3.3. Identificarea factorilor de influenţă. 

Laboratorul mobil 

Încărcarea cu poluanţi depinde de fondul natural al 

poluării, peste care se suprapune cel indus suplimentar 

(antropic sau accidental natural). În cazul zonei de est a 
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municipiului Timişoara (delimitată de str. Bader, Calea 

Lipovei, cartier UMT, Pădurea Verde) au fost identificate 

următoare categorii principale de surse de poluare: 

- traficul rutier; 

- traficul feroviar, care, prin bariera de la Pădurea Verde 

conduce frecvent la congestionarea traficului în zonă; 

suplimentar există în zona o gară în care staţionează 

trenuri de rang inferior. 

- sectorul industrial, din care se remarcă amplasamentul 

unor industrii prelucratoare de cauciuc sau cu profil 

chimic. 

S-au  în episoade reprezentative atât traficul rutier cît şi 

cel feroviar, simultan cu celelate invetsigaţii privind 

calitatea aerului. 

Măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător 

este permisă  (conform Ordinului nr. 592/25.05.2002) şi în 

staţiile de monitorizare a calităţii aerului care nu fac parte 

din Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, 

exploatate de instituţii publice sau autorităţile administraţiei 

publice locale, de către agenţii economici, organizaţii 

neguvernamentale sau alte persoane juridice private, în 

scopul monitorizării impactului poluării atmosferice asupra 

sănătăţii populaţiei şi mediului. În această categorie se 

include şi Lab mobil al UPT, cu care s-au relaizat 

campaniile, după cum urmează. El a fost recent verificat 

metrologic si este in curs de acreditare RENAR, 

suplimentar atestarii CNCSIS. 

Ca şi legislaţie de referinţă s-a folosit Ordinul 542 / 

2002, cu precizarea ca în Legislaţia românească nu sunt 

prevazute valori limită pentru imisii de COV, TOC şi 

metan. Doar pentru ozon şi CO, Nox, SO2 si PM10 

limitele sunt indicate concret în Ordinul 542 / 2002. 

Laboratorul de analize de combustibili şi investigaţii 

ecologice dispune de aparatură performantă, care permite 

analiza calităţii aerului, conform metodelor acreditate de 

legislaţia de mediu, recent adoptată pentru România, în 

vederea aderării sale la CE. Metodele de lucru aplicate 

sunt cele indicate în Anexa 5 a Ordinului nr. 592 şi deci 

sunt metode de referinţă pentru măsurarea concentraţiilor 

pentru diferitele specii: 

- Dioxid de sulf (SO2) – metoda de referinţă pentru 

analiza SO2 este metoda fluorescenţei în ultraviolet, 

prevazută în ISO/FDIS 10498; 

- Oxizi de azot (NOx) – metoda de referinţă pentru 

analiza NOx este metoda prin chemiluminiscenţă, 

prevazută în ISO 7996/1985; 

- Monoxid de carbon (CO) – metoda de referinţă pentru 

analiza CO este metoda spectrometrică în infrarosu 

nedispersiv (NDIR), prevăzută în ISO 4224; 

- Pulberi in suspensie (PM10) – metoda de referinţă 

pentru prelevarea şi măsurarea PM10 este descrisă în 

EN 12341 şi constă în colectarea pe filtre a fracţiunii 

PM10 şi determinarea masei cu ajutorul metodei 

gravitmetrice; 

- Metode de referinţă pentru analiza ozonului şi de 
calibrare a instrumentelor pentru ozon: metoda de 
analiză: metoda fotometrică în UV (ISO 13964). 
Astfel, în conformitate cu metodele standard, s-au 

folosit următoarele analizoare, de referinţă: 
- Aparatul HORIBA APNA 350E lucrează pe principiul 

chemiluminiscenţei, pentru determinarea NOx (ISO 
7996/1985/Aer înconjurător-determinarea concentraţiei 
masive de oxizi de azot); 

- Aparatul HORIBA APSA 370 pentru SO2 funcţionează 
cu metoda fluorescenţei în UV (ISO/FDIS 10498 
(proiect de standard) Aer înconjurător - determinarea 
concentraţiei masive de oxizi de sulf); 

- Aparatul HORIBA APMA-350E classic monitor pentru 
CO lucrează spectrometric ND în IR (ISO 4224); 

- Analizorul de particule LVS3 pentru categoria PM10 are 
drept principiu de măsurare colectarea pe filtre a fracţiunii 
PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei 
acestora cu ajutorul metodei gravimetrice (EN 12341); 

- Analizorul HORIBA APOA 350E pentru monitorizarea 
ozonului O3 funcţionând pe principiul fotometriei în UV 
(ISO 13964). 

- Analizorul HORIBA APHA 350E pentru monitorizarea 
imisiilor de CH4 (metan), NMHC (compuşi organici 
volatili) şi THC (hidrocarburi totale) care funcţionează 
pe principiul ionizării flăcării FID, conform SR EN 
14662-3: 2005. 
Pentru campaniile de monitorizare a calităţii aerului au 

fost necesare: 
- O echipă de lucru formată din personal specializat, 
- Aparatură modernă conform legislaţiei, care a fost: 

 metrologizată, 

 calibrată, etalonată 

 menţinută în condiţii climatizate, 
- Selectarea locatiilori, stabilirea unei scheme de 

amplasare a punctelor de prelevare a probelor şi 
organizarea activităţilor de alimentare cu energie 
electrică, paza şi supraveghere  continuă,  

- Achiziţia de date (semnale) şi gestionarea lor, 
- Monitorizarea simultană a parametrilor meteorologici, 

în timp real, măsuraţi continuu: 

 viteza şi direcţia vântului, 

 temperatura şi presiunea, 

 umiditatea, 
 -  Determinarea structurii traficului, prin număre directă, 
- Prelucrarea & interpretarea rezultatelor, 
- Diseminarea rezultatelor & informarea populaţiei şi 

autorităţilor. 
Instrumentele au fost conectate la un sistemul de 

achiziţii de date (8 canale diferenţiale), care se bazează pe 
o placă special achiziţionată (PCI-6023 E multifunction 
board de la ADVANCED COMPUTER TOOLS), cu 
program scris în LabView, deţinut cu licenţă. S-a procedat 
la calibrarea aparatelor cu gaze de puritate controlată.  

Figura 1 prezintă interiorul laboratorului precum şi o 

vedere generală din timpul campaniilor specifice. 
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Fig. 1. Vedere generală şi de interior  a laboratului mobil. 

 
4. REZULTATE ALE CAMPANIILOR  

DE MONITORIZARE 

4.1. Monitorizarea calităţii aerului din zonă, 

prin plasarea staţiei pe Str. Spitalul Nou 

Campania de monitorizare a calităţii aerului s-a 

desfăşurat în dreptul barierei CFR ce intersectează Aleea 

Pădurea Verde din Municipiul Timişoara, pe perioada 

25.09.2007 – 02.10.2007. S-au monitorizat bioxidul de 

sulf SO2, bioxidul de azot NO2, monoxidul de azot NO, 

oxizii de azot NOx, monoxidul de carbon CO, metanul 

 

CH4, compuşii organici volatili (NMHC – COV), 

hidrocarburi totale (THC), ozon (O3) şi particule în 

suspensie, fracţiunea  PM10. De asemenea, s-au monitori-

zat parametrii meteorologici (viteza şi directia vântului, 

temperatura şi umiditatea aerului) şi structura traficului 

rutier.  

Rezultatele sunt indicate de figurile 2-5. 

Pe toată durata monitorizării, datele au fost culese 

automat cu o frecvenţă de 1 valoare la fiecare 10 secunde, 

fiind prelucrate ulterior pentru medieri. Excepţie a făcut 

monitorizarea particulelor în suspensie, fracţiunea PM10, 

pentru care sau obţinut valori zilnice. Simultan s+au 

înregistrat şi datele de trafic (fig. 6). 
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Fig. 2. Valori  medii orare pentru speciile SO2, O3, NOx, NO2 şi NO, corelare cu traficul rutier. 

 

 
 

Fig. 3. Valori medii orare pentru speciile CO, CH4, NMHC (COV) şi THC. 
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Fig. 4. Valori medii zilnice pentru speciile O3, SO2, NOx şi PM10. 

 

 
 

Fig. 5. Valori medii zilnice pentru speciile CO, CH4, NMHC (COV) şi THC. 

 

 
 

Fig. 6. Structura traficului în perioada monitorizată. 



CALITATE – MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 190 

5. CONCLUZII 

Pentru episoadele analizate se constată: 

- Depăşirea valorilor maxim admise în cazul NOx, 

conform Ordinului 592, pentru mediile orare; 

- Concentratia SO2 în atmosferă o fost constantă pe 

perioada celor trei companii, cu foarte mici fluctuaţii, 

şi tinând cond că principalul poluator cu SO2, Colterm, 

nu funţiona, valorile înregistrate pot fi considerate 

valori ale poluării de fond cu SO2, în zona de sud-est a 

Municipiului; 

- Se constată influenţa majoră a traficului asupra 

nivelului de poluare din zonă, existând diferenţe mari 

între poluarea diurnă şi cea nocturnă, direct corelată cu 

structura traficului, care de asemena a fost monitorizat 

in corelatie; 

- S-au înregistrat valori ridicate ale concentraţiilor de 

compuşi organici volatili (COV), relativ constante şi 

fără variaţii mari diurne/nocturne, ducând la concluzia 

că valorile înregistrate nu sunt direct dependente de 

traficul rutier intens din zonă ci mai degrabă datorate 

activitătilor industriale de pe platforma industrială de 

sud-est a Municipiului. Nu exista însă în legislaţia 

românească limite clar stipulate, pentru comparaţie. 

- S-au înregistrat valori ridicate ale pulberilor în 

suspensie specia PM10, aproape de limita (sau chair 

depasita) admisă de legislatie, în toate cazurile. 

Îngrijorător este faptul că valorile sunt foarte mari şi în 

cazul campaniei de pe Strada Avram Imbroane, o zonă 

verde, ceea ce conduce la concluzia că aceste valori 

reprezintă poluarea de fond a zonei monitorizate. 

- Influenţa traficului asupra valorilor măsurate poate fi 

constatată cu uşurinţă din graficele prezentate şi 

concepute în timp real, on line; atât valorile înregistrate 

pentru parametrii de mediu cât şi valorile de trafic sunt 

considerabil mai scăzute în weekend decât valorile 

înregistrate în zilele lucrătoare, existând o deplină 

concordanţă între traficul auto (intensitate şi structra) şi 

variaţia concentraţiilor înregistrate pentru poluanţii 

consideraţi. 

- Deşi s-a constat că exista episoade în care mirosurile 

(deranjante) se pot sezisa, ele nu pot fi măsurate pe de 

o parte deoarece nu există nici în CE nici în România o 

reglementare clară specifică, pe de altă parte pentru că 

aparatura este subiectivă (olfactometrul lucreaza 

subiectiv). 

- În municipiul Timişoara imisia care depaşeste cel mai 

des limitele impuse de legislaţie sunt speciile PM10 şi 

ocazional NOx. 

- Valorile înregistrate pentru specia ozon sunt în limitele 

normale. 

- Valorile de imisii sunt afectate şi de faptul că există 

indelungate staţionări sau de mers la viteze reduse, 

frânări datorate lipsei unui pasaj (pasaje) de trecere la 

nivel în minim două intersecţii, lipsei unui carosabil în 

stare bună (deşi s-a putut constata în timpul campaniei 

o tendinţă /dorinţă de îmbunătaţire a stării reale). 

- Traficul greu şi nedirijat este cauza principală a 

valorilor şi evoluţiei pe 24 h a calităţii aerului. Industia 

poluantă din zonă are şi ea un aport, în special pentru 

speciile COV, PM10, mirosuri. 

RECOMANDĂRI 

Dat fiind ca marea majoritatea a  noxelor provin de la 

vehicule şi nu din alte surse, pot fi propuse următoarele 

soluţii: 

1. Devierea traficului marfă (TIR-uri) pe centura rutieră 

E-N (care trebuia terminată), deoarece  stagnarea lor 

la cele 2 bariere, generează noxe, iar în oraş, se 

propune, ca pe această direcţie să intre numai acelea 

care au de destinaţii locaţii din partea de Est a 

oraşului; 

2. Realizarea centurii feroviare şi devierea trenurilor 

Remetea-Giarmata cu intrarea de pe direcţia Arad. 

Actuala linie va fi ridicată pe estacade, pe ea urmând 

să fie înfiinţată o linie de transport public (tren uşor) 

care leagă Gara de Nord cu aeroportul, via Gara de 

Est. Prin ridicarea pe estacade se elimină „buta” de 

pământ pe care este fixată azi linia CF, urmând ca 

spaţiul  eliberat să permită o legătura mult  mai bună 

între reţeua rutieră din partea de sud cu cea din nord a 

oraşului, rezultând  o fluidizare bună a traficului, 

inclusiv în zona de la Padurea Verde. 

3. Monitorizarea pe durată îndelungată a zonei, prin 

amplasarea captatorilor indicatori de mediu în minim 

10 locaţii din zonă, în bătaia vântului, conform 

statisticilor 

4. Analiza compoziţiei particulelor PM 10 captate, 

pentru eventuala identificare a originii prafului, care, 

nu este exclus, să provină şi de la agenţii industriali. 

5. În altă ordine de idei, se recomandă: 

- urgentarea construcţiei centurii de ocolire a Muni-

cipiului Timişoara; 

- studierea posibilităţilor de mutare în afara ora-

şului/controlare/monitorizare a activităţilor industriale 

majore din zonă; 

- colaborarea cu industria din zona şi informarea ei 

asupra rezultatelor acestui studiu „în vederea 

acceptării continuării investigaţiilor”. 

6. Deschiderea unor cercetări de durată legate de 

afectarea faunei şi florei din zonă, în corelaţie cu 

calitatea aerului, precum şi global, a zonei de 

agrement Padurea Verde şi a locaţiilor locuite – 

populate aferente. 

7. Continuarea înregistrarilor specifice de către 

laboratoare independente, conf.Ord  592/2002 pentru 

episoade de iarnă şi vară specifice, corelate cu 

intensitatea traficului rutier şi de CFR. Numai în baza 
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unor date îndelungate se pot face prelucrări statistice 

şi emite concluzii pertinente. 

8. Construirea – organizarea unor locaţii (sau a unor 

grupuri generatoare şi împrejmuiri) care să permită 

zonal activitatea de înregistrare on line, fără a mai 

trebui să se accepte amplasări accesibile. 

9. Informarea populaţiei din zonă, prin tipărirea unor 

materiale volante, informative şi care să arate, pe de 

o parte grija Primăriei pentru calitatea aerului din 

zona, rezultatele măsuratorilor la data prezentă, dar 

şi necesitatea şi costurile continuării acţiunilor de 

monitorizare prin laboratoare mobile independente. 

10. Realizarea de simpozioane şi materiale publicistice de 

specialitate, atât în ţară cât şi în străinatate, din care sa 

reiasă starea reală de fapte, concluziile campaniilor şi 

măsurile la nivelul municipiului, care ar trebui luate. 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 

Calitatea aerului este indispensabilă vieţii pe Pământ. 

Doar împreună trebuie să fie deviza generală, care să fie 

urmărită de fiecare cetăţean, de fiecare autoritate şi de 

fiecare unitate economică din municipiul Timişoara, cu 

încăpăţânare şi tenacitate, energie şi continuitate, 

responsabilitate civică individuală şi globală. 

Mulţumim Primăriei municipiului Timişoara pentru 

finanţarea cercetărilor. Este meritorie iniţiativa şi sperăm 

continuată. 
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