
Ministerul Mediului
Agen(ia Nafional5 pentru Protec{ia Mediului

C6tre: Asocialia "R6d6ufiul Civic"
Spre gtiinfa: Agentia Judelean6 pentru Proteclia Mediului Suceava
In atenlia: Domnului Luca Ciubotaru, Preqedinte
Referitor la: Solicitarea de amplasare a unei stafii de monitorizare a calitdlii

aerului in Municipiul RbdSufi

Urmare a adresei dumneavoastrd nr.43119.06.2019, inregistrat6 in A.N.P.M.
sub nr. 8667 121.06.20 I 9, vd comunicdm urmitoarele :

o Legea Nr. 104/201I din l5 iunie 2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor stabilegte zonele Si aglomerdrile in care este necesard
monitorizarea calitalii aerului, prin intermediul sta(iilor automate din
Refeaua Nalional6 de Monitorizare a Calitdlii Aerului (RNMCA). Zonele
in care se realizeazdmonitonzarea calitilii aerului sunt stabilite la nivelul
judefelor, iar aglomerdrile sunt reprezentate de conurba{iile cu o populalie
de peste 250.000 de locuitori;

o evaluarea calitSlii aerului inconjurdtor se realizeazd utilizdnd datele de
monitorizare din RNMCA, precum qi rezultatele studiilor de modelare
matematicS a dispersiei poluanfilor in atmosferd, care lin cont de
totalitatea surselor de poluare cu impact semnificativ asupra calitdlii
aerului;

. in funclie de rezultatele evalu6rii calit[1ii aerului inconjurStor, fiecare
zond. sau aglomerare se clasificl in regimuri de evaluare (A, B sau C),
conform Art.25 alin.(t) al legii 104/201f. in zonele sau aglomer[rile
incadrate in regim de evaluare A este obligatorie monitorizarea continu[ a
calitafii aerului prin mssur6ri in puncte fixe, reprezentate de staliile de
monitorizare din RNMCA;

. numdrul minim necesar de puncte fixe de monitorizare a calitalii aerului
se stabileqte lindnd cont de incadrarea in regimurile de evaluare, precum qi

de populalia fi ecdre i zonel aglomerdri ;

o amplasarea punctelor fixe de monitorizarc din RNMCA a fost realizatd in
urrna unui studiu la nivel nafional, al c6rui beneficiar a fost Ministerul
Mediului. Amplasamentele staliilor au linut cont de criteriile de amplasare
la micro qi macro scarl din legislalia europeand qi nalionalS;
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judelul Suceava este incadrat tn regimul de evaluare A pentru particule
in suspensie PMI0 ;i PM2.5, in regimul B pentru benzen gi monoxid de
carbon gi in regim C pentru restul poluanfilorr. Astfel, la o populafie a
judeplui de 755094 de locuitori la I ianuarie 20182, este necesar un
numdr de 3 puncte -fixt? de monitorizare pentru particule in suspensie
(PMl0 + PM2.5t. Criteriul este indeplinit, cele 4 stalii din judel avAnd un
numdr de 4 prelevatoar.e de particule in suspensie PMl0, respectiv un
prelevator de particule fn suspensie PM2.5;
legislalia in vigoare privind calitatea aerului nu prevede obligativitatea
monitorizdrii formaldehidei la staliile din RNMCA. in cazul in care o
anumitd activitate econ<lmicd are un impact semnificativ asupra calitdlii
aerului relativ la nivelurile concentraliilor de formaldehidS, Agenlia
Jude(ean5 pentru Protec{ia Mediului poate include in autorizalia de mediu
obligativitatea de autonronitorizare a acestora, respectdnd condiliile de
prelevare qi analizS dirr,S77S 12574/1987 - Aer din zonele protejate.
Condilii de calitate. Din acest punct de vedere, este corectl abordarea
operatorilor economici de a face mdsuritori la limita amplasamentelor
unde iqi desfrqoar[ activitdlile de produclie;
conform datelor validate aferente anului 2017 din inventarul local de
emisii de poluanli atmosferici pentru judelul Suceava, principalii poluatori
de pe o razd de 5 kilometri in jurul municipiului Rddauti, cu activit6li
specifice in domeniul prelucrdrii lemnului, au emis o cantitate totald
anuald de particule in suspensie PMlo de 50 de tone, ceea ce reprezintd
aproximativ 0,8% din cantitatea totald a acestui poluant la nivel
.iudetean; cu toate acestea, in funclie de condiliile locale de microclimat qi
relief, aceqti poluatori pot constitui surse locale de poluare cu impact
asupra calitSlii aerului inconjurdtor, in ceea ce priveqte emisiile de
particulele in suspensie;

o in vederea achiziliei unei stalii suplimentare de monitorizare a calitdlii
aerului, este necesar6 fundamentarea acestei necesit6li de citre autoritatea
localE responsabil[ cu bun6starea populaliei municipiului, in acest caz
prim[ria Rdddu{i, prin intocmirea unui studiu de calitate a aerului, ce va
conline cel putin urmltoarele date:

o un micro-inventar local al emisiilor provenite din activit[1ile
poluante din sectoarele rezidenlial, transport qi industrie;

lConform Ordinul ministrului mediului, apelor gi pidurilor nr. 3612OLG pentru aprobarea listelor cu unitilile
administrativ-teritoriale intocmite in urma incadririi in regimurile de evaluare a ariilor din zonele 9i
aglomerdrile prev5zutein anexa nr.2la Legea nr. t}4l2}ll privind calitatea aerului inconjuritor
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o modelarea matematicd, a dispersiei emisiilor de poluanfi, inclusiv a
unor h54i ale dispersiilor principalilor poluanli in arealul de interes
(zona muni cipiului R6dduti) ;

o dacd, in urma interpretdrii rezultatelor model6rii, rezultd necesitatea
achiziliei unei noi stalii de monitorizare, concluziile studiului vor
conline qi o propunere pentru stabilirea amplasamentului final al
acesteia, avdnd in vedere atdt criteriile de amplasare la macroscard
a punctelor de prelevare (Anexa Nr. 5 punctul A.2.), cdt qi
posibilitatea de racordare la utilitSli (energie electricd, internet).

costul estimativ pentru amplasarea staliei va putea fi stabilit ulterior
finalizdrii studiului, in funclie de rezultatele acestuia privind poluanlii
necesar a fi monitorizati.
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