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REZUMAT. Lucrarea prezintă un studiul privind calitatea aerului şi agenţii patogeni din aerul municipiului Timişoara, finanţat  din 
bugetul local şi realizat de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, DENKSTATT GmbH Viena şi Institutul 
de Igienă şi Medicină Microbiologică a Universităţii de Medicină din Viena – Austria. Scopul  studiului a fost acela de a evalua gradul 
de poluare microbiologică a aerului din 8 locaţii ale municipiului, în principal  zone din cartierele de locuinţe, parcuri, pieţe şi străzi 
aglomerate, în condiţii meteorologice  care intervin de regulă pe parcursul a  jumătate din zilele unui an. Pentru prelevarea probelor 
de aer în cadrul studiului a fost utilizat aparatul MAS-100 Eco, care foloseşte principiul Anderson.  În urma studiului s-a constatat  un 
nivel scăzut de poluare microbiologică a aerului din zonele de locuit ale municipiului Timişoara. Studiul va constitui o bază pentru 
viitoare studii, cum ar fi cel privind  investigarea calităţii aerului din interiorul unor şcoli sau clădiri publice. 

Cuvinte cheie: calitatea aerului, aerul din zone de louit, poluarea aerului, prelevare probe,  microbiologic. 
 
ABSTRACT. The paper presents the Study regarding Air Quality în Timişoara, supported from local funding source and performed by 
Environment Protection Department from City Hall of Timişoara în 2008, în cooperation with DENKSTATT GmbH Wien and  Institute 
of Hygiene and Microbiological Medicine - Medicine University of Wien - Austria. The aim of this Study was to evaluate the 
microbiological pollution în residential air, în 8 location of the city, mainly residential areas, parks, squares and congested streets 
and areas, under specific meteorological condition which occur on 50% of the days în a year. Microbial Portable Air Sampler used în 
the Study was The MAS-100 Eco, based on the Andersen principle. Low microbiological pollution of residential outdoor air was 
measured. This study forms the basis for further  studies, to investigate Indoor Air Quality în schools  and  public buildings. 

Keywords:  air quality, outdoor air, air pollution, air sampling, microbiological. 
 

Dezvoltarea economică a municipiului Timişoara, în 
concordanţă cu priorităţile şi necesităţile strategice ale 
dezvoltării regionale şi a prevederilor legislaţiei în 
domeniul protecţiei mediului, trebuie să se realizeze în 
scopul asigurării dezvoltării durabile şi armonioase, 

implicând implementarea de măsuri pentru prevenirea 
şi reducerea poluării. 

Încă din anul 2000, Conceptul de dezvoltare strategică 
a zonei Timişoara, a contribuit la aplicarea măsurilor 
de protecţie, conservare şi reabilitare a mediului, la 



CALITATEA AERULUI.  AGENŢII PATOGENI ÎN AERUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2009 ● aprilie-septembrie 25

menţinerea ecosistemului, eliminarea factorilor ce 
afectează sănătatea şi creează disconfort, permiţând 
valorificarea potenţialului natural. 

Ecosistemul municipiului Timişoara este unul în 
continuă schimbare datorită creşterii suprafeţei constru-
ite, crescând în acest mod riscul poluării atmosferice, 
favorizării creşterii temperaturii medii anuale şi fondul 
creşterii globale. Pentru a se adopta măsuri, inclusiv 
administrative, de îmbunătăţire a microclimatului urbei, 
de scădere a poluării, serviciile de specialitate din 
domeniul protecţiei mediului din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara au demarat, încă din anul 2000, 
efectuarea de studii de cercetare şi monitorizare a 
calităţii aerului, care au  adus noi date de importanţă 
privind calitatea aerului şi măsurile necesare pentru 
eliminarea factorilor poluanţi. 

În conformitate cu prevederile Conceptului privind 
Strategia în domeniul protecţiei mediului în muni-
cipiul Timişoara „Timişoara ecologică”  elaborat în anul 
2008 de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara şi aprobat prin Hotărârea Consi-
liului Local al Municipiului Timişoara nr. 201/22.04.2008, 
s-au demarat studii pentru investigarea calităţii aerului. 
Unul  din studiile realizate vizează identificarea agen-
ţilor patogeni din aerul municipiului Timişoara, care 
vine să completeze baza de date existentă  – care 
cuprinde date privind speciile de compuşi chimici din 
aer (S02, NO2, NO, NOx, CO, CH4, NMHC-CO, THC, O3) 
cât şi datele privind poluarea cu particule în suspensie 
(fracţiunea PM10) şi  bioparticule aeropurtate (moni-
torizarea volumetrică a aeroplanctonului). 

Monitorizarea calităţii aerului a devenit o activitate 
deosebit de importantă, vizând pe lângă industria far-
maceutică, industria alimentară,  a produselor cosmetice 
şi cea a protecţiei mediului, datorită faptului că micro-
organismele aeropurtate au capacitatea de a afecta 

produsele, procesele de producţie şi chiar să afecteze 
sănătatea populaţiei. 

 

Abordarea  studiului privind  calitatea aerului -  
identificarea agenţilor patogeni din aer în munici-
piul Timişoara. Împreună cu specialiştii din cadrul  
Departamentului  pentru Igiena Alimentaţiei al Univer-
sităţii Medicale din Viena şi Institutul de Tehnologie 
Chimică şi Analitică al Universităţii din Viena au fost 
stabiliţi cei 10 parametrii  care urmau să fie investigaţi 
în cadrul studiului de cercetare. 

În cadrul studiului, s-au folosit vase vase Petri cu 
medii de cultură preturnate pentru enumerare, izolare, 
detecţie şi cultivare a bacteriilor, precum şi a drojdiilor 
şi mucegaiurilor. De asemenea, identificarea a fost mult 
simplificată prin folosirea de medii de cultură cu adaos 
de substrat cromogen, identificarea directă fiind astfel 
posibilă, fără aplicarea altor aditivi, utilizând coloraţia 
caracteristică fiecărei colonii pe mediul de cultură. 

Mediile de cultură au fost furnizate de către Labo-
ratorul Institutul de Igienă şi Medicină Microbiologică a 
Universităţii de Medicină din Viena. 

Printre metodele de investigare disponibile, Primăria 
Municipiului Timişoara a ales un instrument de prele-
vare de probe MAS-100 Eco  - uşor de utilizat, compact, 
de încredere, care utilizează vase Petri standard.  
Volumul de aer aspirat este de 100 l pe minut şi permite 
„colectarea” pe fiecare probă, a 1.000 l de aer, fiind 
recomandat a nu se depăşi acest volum de aer, pentru a 
nu  deshidrata suprafaţa de agar. 

Viteza de prelevare a aerului (viteza cu care 
microorganismele aeropurtate lovesc suprafaţa de agar) 
este de aproximativ  11 m/s,  echivalentul nivelului 5 al  
instrumentului de prelevare Anderson, viteză care asi-
gură ca toate particulele > 1 μm sunt colectate. Aparatul 
poate opera în condiţii de temperatură cuprinse între 0 
şi 40○C şi  între  0 -  80 % umiditate relativă. 

 
Parametrii stabiliţi, mediile de izolare, temperaturile şi timpii de incubare 

 

Parametru Mediu de izolare 
Temperatura 
de incubare 

(°C) 

Timpul de 
incubare 

(zile) 
Total „unităţi de formare colonii” UFC Placuţă numerotată gelatinoasă 30 3 
Bacterii coliforme (incl. Escherichia coli) Placuţă Chromocult- Coliform / Chomocult-

Coliform–Agar) 
37 2 

Gramm negative bacilli Placuţă MacConkey 
(MacConkey Agar) 

37 2 

Enterococci Placuţă Canamycine-Esculine-Azide  44 2 
Drojdi, mucegai Placuţă Yeast-Glucose-Chloramphenicol  30 3 
Ciuperci Placuţă Yeast-Glucose-Chloramphenicol  30 3 
Pseudomonas aeruginosa Placuţă Pseudomonas  44 2 
Bacillus cereus Placuţă Bacillus cereus  30 1 
Staphylococcus aureus Placuţă Baird-Parker (Agar Baird-Parker) 37 2 
Chlostridium perfringens Placuţă CCP (Chromo Select Agar) 37 2 
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Aparatul MAS-100 Eco este un instrument de înaltă 
performanţă, care utilizează principiul Anderson de 
prelevare probe de aer,  printr-un filtru perforat. Fluxul 
de aer purtător de particule este direcţionat către un vas 
Petri standard, conţinând mediul de cultură. 

 

           
 
 Aparatul MAS-100 Eco Mediul de cultură şi filtrul 
   de aspiraţie perforat 
 

 
 

Mediul de cultură după prelevarea 
probei de aer (amprenta în mediul 

de cultură a fluxului de aer purtător de 
particule) 

 
Punctele de prelevare a probelor de aer. Pentru  

prelevarea probelor de aer, au fost selectate 8 locaţii  
din municipiul Timişoara: 

Punctul nr. 1 - Cartierul Kuncz – Situat în partea de 
est, sud-est a municipiului Timişoara, este un cartier 
defavorizat din punct de vedere economic şi social, 
situat în apropierea  gospodăriei agricole-zootehnice  
aparţinând  Penitenciarului Timişoara 

Punctul nr. 2 - Piaţa Victoriei – Situat în partea 
centrală a municipiului Timişoara, este un punct aglo-
merat din punct de vedere al circulaţiei pietonale cât şi  
rutiere şi a mijloacelor de transport în comun, situat în 
imediata vecinătate a Catedralei Mitropolitane, Parcul 
Central şi Parcul Catedralei 

Punctul nr. 3  - Calea Aradului – Piaţa Consiliului 
Europei – Situat în partea centrală a municipiului Ti-
mişoara, poartă de intrare în municipiu, cu trafic rutier 
intens, situat în imediata apropiere a cartierului 

Circumvalaţiunii, a Iullius Mall şi a unui şantier de 
construcţii 

Punctul nr. 4  - Gara  de Nord  – Situat în partea de 
vest, sud-vest a municipiului Timişoara, poartă de 
intrare în municipiului pe calea ferată, având în front 
arteră de circulaţie  cu trafic rutier intens, situat în 
imediata apropiere a blocurilor cu locuinţe din cartierul 
Iosefin, zonă intens circulată pietonal. 

Punctul nr. 5 - Piaţa Badea Cârţan  – Situat în 
partea de est a municipiului Timişoara, este una dintre 
cele mai mari pieţe agroalimentare din municipiu, 
având în front arteră de circulaţie  cu trafic rutier intens, 
situat în imediata apropiere a blocurilor cu locuinţe din 
cartierul Badea Cârţan şi Dorobanţilor, zonă intens 
circulată pietonal, în imediata apropiere a Bisericii 
Ortodoxe şi a Canalului Bega 

Punctul nr. 6  - Spitalul Judeţean   – Situat în 
partea de sud a municipiului Timişoara, este unul dintre 
cele mai mari spitale din municipiu, având în front 
arteră de circulaţie  cu trafic rutier intens, zonă intens 
circulată pietonal, situat în imediata apropiere a blo-
curilor cu locuinţe din cartierul Soarelui şi Girocului,  
în imediata apropiere a Stadionului „Dan Păltinişan”. 

Punctul nr. 7  - Spitalul Clinic „Victor Babeş” – 
Pădurea Verde   – Situat în partea de est a municipiului 
Timişoara, în imediata apropierea  unuia dintre cele mai 
mari spitale din municipiu, având în front arteră de 
circulaţie  cu trafic rutier intens, zonă intens circulată 
pietonal, situat în imediata apropiere a blocurilor cu 
locuinţe din cartierul MODERN şi UMT. 

Punctul nr. 8  - Parcul Rozelor   – Situat în partea 
centrală a municipiului Timişoara, având la una din 
laturi o arteră de circulaţie  cu trafic rutier intens, parc 
intens circulat pietonal, situat în imediata apropiere a 
locuinţelor din cartierul CETATE şi în apropierea 
COMPLEXULUI STUDENŢESC 

 

Atmosfera terestră este caracterizată de intensitate 
puternică a luminii, variaţii extreme de temperatură, 
concentraţii micii de materie organică şi foarte puţină 
apă. Aceste condiţii fac atmosfera un mediu neprielnic 
pentru dezvoltarea şi supravieţuirea microbilor. De 
aceea, bacterii aerobe şi viruşi patogeni pentru om, apar 
foarte rar în aerul exterior şi nu supravieţuiesc mult. 

Materia biologică contribuie într-o proporţie de 
20%, 22% şi 10% în totalul particulelor aerobe în aerul 
zonelor izolate continentale, în aerul zonelor populate 
continentale, respectiv în aerul zonelor îndepartate 
maritime.  Mare parte din acestea provin din surse cum 
ar fi: sol, lacuri, animale şi oameni.  De asemenea, 
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lucrările agricole, unităţile medicale şi operaţiunile 
industriale cum ar fi  tratarea apelor reziduale, creşterea 
animalelor, procese de fermentare şi operaţiunile de 
procesare a alimentelor constituie o sursă de micro-
organisme în aer. 

Este important de ştiut că şi geografia şi clima joacă 
un rol important în determinarea concentraţiei micro-
biologice în aer deoarece transportul bioaerosolilor este 
guvernat de factori hidrodinamici şi kinetici, iar dezvol-
tarea lor depinde de specificul chimic şi meteorologic la 
care sunt expuşi. Cei mai importanţi factori de mediu 
care influenşează dezvoltarea microorganismelor sunt: 
temperatura, umiditatea şi viteza vântului. 

Conform unor serii de studii, spori ai fungilor şi 
actinomycete pot apărea în aerul exterior doar foarte rar 
în concentraţii periculoase. Concentraţia sporilor şi a 
fungilor în aerul exterior variază dar este deobicei mai 
mică de 100 CFU/m³ în zonele rezidenţiale. Pe lângă 
microorganismele prezente în aer, bacteriile sunt de 
obicei cele mai întâlnite în ciuda ratei lor de distrugere 
foarte ridicată. 

În ceea ce priveşte concentraţiile normale ale „uni-
tăţilor de formare a coloniilor” (UFC), în literatura de 
specialitate au fost găsite următoarele date: 

 
Valori normale a „unităţilor de formare  
a coloniilor” (UFC), conform literaturii  

de specialitate [1] 
 

Locaţie Concentraţie 
(UFC/m³) 

Zone urbane 539 – 7,200 
Străzi aglomerate 100 – 13,000 
Parcuri 100 – 25,000 
Staţii de reciclare 1,100 – 28,000,000 
Staţii de tratare a apei 100 – 200,000 
Zone rurale 202 – 3,400 

 
Testele preliminare. Au fost realizate teste pre-

liminare în vederea stabilirii cantităţii de aer necesar a fi 
recoltată pentru fiecare parametru, astfel încât să fie 
recoltat destul material biologic şi totodată să se evite 
acoperirea totală a plăcuţelor şi imposibilitatea numă-
rării coloniilor formate. 

În data de  12 mai 2008 au fost recoltate mostre de 
50 l şi 100 l aer pentru fiecare tip de plăcuţă, în unul 
dintre punctele de măsurare stabilite, respectiv Piaţa 
Victoriei. Plăcuţele au fost păstrate la temperatura 
camerei (aprox. 22°C) pentru 3 zile. După acest interval 
de timp, au fost realizate fotografii şi transmise  la 
Institutul de Igienă şi Medicină Microbiologică a Uni-
versităţii de Medicină din Viena, iar prof. univ. dipl. 
ing. Mohammad MANAFI a stabilit volumul de aer 

necesar de recoltat pentru fiecare plăcuţă, în fiecare 
campanie de măsurare, după cum urmează: 

 
Volumul de aer necesar pentru  recoltare 

 
Mediu de izolare Volum de aer (litri) 

Placuţa-Count-Agar 50 
Placuţa Chromocult Colifom 100 
Placuţa MacConkey 100 
Placuţa Canamycine-Esculine-Azide 100 
Placuţa Yeast-Glucose-Chloramphenicol 50 
Placuţa Pseudomonas 100 
Placuţa Bacillus cereus 100 
Placuţa Baird Parker 100 
Placuţa CCP 100 

 
Campaniile de prelevare a probelor de aer. Prima 

campanie de măsurare s-a desfăşurat în data de 19 Mai 
2008, iar a doua campanie în data de 9 Octombrie 2008, 
zile a căror condiţii meteorologice  au fost considerate 
corespunzătoare. 

Există o serie de considerente cu privire la preleva-
rea probelor de aer din mediul exterior  şi interpretarea 
mostrelor de aer. Printre acestea, cele mai importante se 
referă la vreme, ora de colectare şi locaţia prelevării. De 
exemplu, prelevarea de probe de aer în zilele cu vânt 
puternic conduce la formarea unui număr de colonii mai 
mare decât în zilele fără vânt. De asemenea, prelevarea 
de probe de aer în timpul zilelor ploioase, umede sau cu 
ceaţă duce la o distribuţie diferită a sporilor şi a nu-
mărului acestora. 

Mostrele colectate au fost trimise în termen de 24 de 
ore la Institutul  de Igienă şi Medicină Microbiologică a 
Universităţii de Medicină din Viena spre analiză. 
Rezultatele finale sunt următoarele: 

 

Rezultatele după  campania  1 de prelevare probe 
de aer sunt prezentate în continuare. 

Pentru puctul de măsurare  2 – Piaţa Victoriei, cele 
două colonii formate pe  plăcuţa Chomocult-Coliform–
Agar au fost identificate ca fiind Pantoea spp. 

Pentru punctul de măsurare 6 – Spitalul Municipal, 
colonia identificată în cadrul placuţei Bacillus cereus a 
fost identificată ca o altă bacterie de acelaşi gen -  
Bacillus spp. 

Pentru punctul de măsurare 8 – Parcul Rozelor, cele 
două colonii identificate în placuţa Mac Conkey au fost 
identificate ca Pantoea spp. 

În urma primei campanii nu fost identificaţi agenţi 
patogeni în aerul din Timişoara, iar microorganismele 
identificate au fost unităţi de colonii aerobe şi ciuperci. 

Rezultate finale în urma campaniei 2 de prele-
vare probe de aer: 

– cantitatea totală de germeni aerobi în aerul exterior 
se află între limitele de 980 la 12.000 UFC/m3 aer. 
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– cantitata totală de agenţi  coliformi se găseşte în 
aerul exterior în limitele a 0 şi  30 UFC/m3 aer. 

– nu au fost identificaţi: E. coli, Pseudomonas aeru-
ginosa, Enterococci, Staphylococcus aureus şi Clostridium 
perfringens. 

– conţinutul total de ciuperci în aer s-a aflat între 
limitele 560 şi 1700 UFC/ m3 aer. 

– Bacillus cereus şi alţi spori aerobi s-au gasit între 
limitele 0 şi 10 UFC/ m3 aer. 
 

Imagini ale vaselor Petri cu mediile de cultură -  după o 
incubaţie de 24 şi 96 de ore 

 

   
 Plăcuţa Count-Agar nr.3- 24h Plăcuţa Count-Agar nr.4- 24h 
  

   
 Plăcuţa Count-Agar nr.5- 24h Plăcuţa Count-Agar nr.6- 24h 
  

   
 Plăcuţa Count-Agar nr.7- 24h Plăcuţa Count-Agar nr.8- 24h 
  

   
 Plăcuţa Yeast-Glucose-  Plăcuţa Yeast-Glucose- 
 Chloramphenicol Chloramphenicol 
 nr.1 – 24 h  nr.2 – 24 h 
  

  
 

Plăcuţa Yeast-Glucose-
Chloramphenicol 

nr.3 – 24 h 
   

   
 Plăcuţa Count-Agar  Plăcuţa Yeast-Glucose- 
 nr.8- 96 h Chloramphenicol 
  nr.1 – 96 h 
  

   
 Plăcuţa Yeast-Glucose  Plăcuţa Yeast-Glucose- 
 Chloramphenicol Chloramphenicol 
 nr.2 – 96 h  nr.3– 96 h 
  

   
 Plăcuţa Yeast-Glucose-  Plăcuţa Yeast-Glucose- 
 Chloramphenicol Chloramphenicol 
 nr.4 – 96 h – 50 l nr.4– 96 h- 100 l 
  

   
 Plăcuţa Yeast-Glucose-  Plăcuţa Yeast-Glucose- 
 Chloramphenicol Chloramphenicol 
 nr.5 – 96 h  nr.6– 96 h 
  

   
 Plăcuţa Yeast-Glucose-  Plăcuţa Yeast-Glucose- 
 Chloramphenicol Chloramphenicol 
 nr.7 – 96 h  nr.8– 96 h 
  

Rezultate. Rezultatele obţinute  în urma celor două 
campanii de prelevare a probelor de aer şi ale rezultate-
lor analizelor de laborator  relevă o încadrare în limitele 
normale, aşa cum rezultă dintr-o comparaţie cu valorile 
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uzuale ale  numărului de unităţi de formare a coloniilor, 
fiind identificaţi doar trei agenţi patogeni (Coliform 
bacteria, Bacilus cereus şi Gram negative bacilli), con-
centraţiile acestora fiind nesemnificative şi totodată 
nepericuloase  pentru sănătatea populaţiei. 

Astfel, pe baza acestor rezultate şi în urma ne-
identificarii nici unui pericol microbiologic în aerul din 

municipiul Timişoara, următorul pas ar fi realizarea 
unei serii de măsurătorii şi analize ale probelor din  
aerul de interior în principalele clădiri publice care 
prezintă riscuri sau posibilităţi de existenţă a agenţilor 
patogeni aerobi – unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli, 
blocuri alimentare, internate), spaţii publice intens 
traficate, spaţii de birouri în instituţiile publice. 

 

Punct de 
măsurare 

1 - Cartier 
Kuncz 

2- Piaţa 
Victoriei 

3 - Piaţa 
Consiliul 
Europei 

4 - Gara de 
Nord 

5 - Piaţa 
Badea 
Cartan 

6 - Spitalul 
Municipal 

7 - Spitalul 
Victor 
Babeş 

8 - Parcul 
Rozelor 

Campanie 1 / 
campanie 2 I II I II I II I II I II I II I II I II 

Parametru (UFC / 
m3 aer)                                 

Total unităţi de 
formare a 
coloniilor 

1220 1940 1980 980 9160 1380 2800 3220 3200 6320 7200 10840 2400 2360 12000 1360

Coliform bacteria 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
E-coli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudomonas 
aeruginosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterococci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staphilococcus 
aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillus cereus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Chlostridium 
perfringens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yeast 20 0 0 0 20 20 20 0 0 0 40 0 40 0 0 20 
Mouldus 560 680 860 320 740 400 1200 600 1380 1700 780 380 1080 380 1100 260 
Gram negative 
bacilli 0 0 20 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 10 20 0 

Valori uzuale ale 
UFC conform 
literaturii de 
specialitate 

539-7200 539-7200 539-7200 100-13000 100-13000 539-7200 539-7200 100-25000 
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