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CAPITOLUL I – Introducere 

PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI 
este întocmit conform prevederilor O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de 
gestionare a calităţii aerului. (Actul normativ poate fi consultat pe site-ul 
http://anpm.ro). 

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea 
măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară, în zonele şi aglomerările unde pentru unul 
sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale 
valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori. Se iniţiază pe baza datelor 
despre calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de 
Monitorizare a Calităţii Aerului, combinate cu rezultatele din modelarea dispersiei 
poluanţilor. Programul este elaborat de Comisia Tehnică, formată din membri 
care au responsabilităţi în domeniu, aprobată prin Ordinul prefectului nr.105 din 
24.02.2010, actualizată prin Ordinul Prefectului jud. Ialomiţa nr. 240 din 
20.06.2011 şi prin Ordinul Prefectului jud. Ialomiţa nr. 75 din 22.02.2013. 
 Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ialomiţa a iniţiat în luna aprilie 2011 revizuirea “Programului integrat 
de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în 
municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa 
şi comuna Săveni şi pentru ozon O3  în municipiul Slobozia şi municipiul 
Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”. 

“Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în 
suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul 
Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3  în 
municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat 
pe o durată de maximum 5 ani” a fost aprobat de Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr.57 din 23.08.2011 şi poate fi consultat pe pe site-ul 
http://anpm.ro. 

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului s-a revizuit în baza 
rezultatelor evaluării calităţii aerului pentru anii 2007, 2008, 2009 şi 2010. 

Pentru evaluarea calităţii aerului pentru anii 2007 şi 2008 s-au folosit 
datele din microinventarul de emisii (consumurile, producţiile şi factorii de emisie 
aferenţi activităţilor) transmise firmei SC Westagem SRL, pentru realizarea 
modelării dispersiei poluanţilor în atmosferă. 

Pentru evaluarea calităţii aerului pentru anul 2009 şi 2010 s-au folosit 
valorile rezultate din inventarul local de emisii pentru sursele punctuale, folosind 
baza de date CORINVENT şi factorii de emisie actualizaţi conform ultimului ghid 
pentru elaborarea inventarului de emisii EMEP/EEA Air Pollutant Emission 
Inventory Guidebook – 2009 şi datele de monitorizare validate pentru PM10 şi 
ozon la staţiile automate RO-IL-1 cod RO0159A şi RO-IL-2 cod RO0160A . 

Programului integrat de gestionarea calităţii aerului este pus în aplicare 
prin luarea măsurilor/acţiunilor progresiv, atât pentru a asigura o reducere 
continuă a emisiilor de poluanţi în perioada stabilită, cât şi pentru a distribui 
efortul financiar aferent. 

Organismele responsabile cu implementarea programului sunt: 

http://anpm.ro/
http://anpm.ro/
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-în cazul surselor liniare: Primăria municipiului Slobozia, Primăria 
municipiului Urziceni, Primăria oraşului Ţăndărei, Primăria comunei Ciulniţa, 
Primăria comunei Săveni şi Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

-în cazul surselor punctuale: SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION 
SRL (fost SC AMONIL SA Slobozia), SC ULTEX SA Ţăndărei, SC SOCERAM 
SA Urziceni, SC EXPUR SA Urziceni. 

-în cazul surselor de suprafaţă: Primăria municipiului Slobozia, Primăria 
municipiului Urziceni, Primăria oraşului Ţăndărei, Primăria comunei Ciulniţa, 
Primăria comunei Săveni, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia. 
 Responsabilii acţiunilor (autoritatea administraţiei publice locale şi/sau 
ceilalţi titulari de activitate, după caz) din programul integrat de gestionare a 
calităţii aerului au raportat în luna decembrie 2013 la APM Ialomiţa, stadiul 
acţiunilor şi realizarea măsurilor.  
 APM Ialomiţa elaborează anual raportul privind stadiul realizării măsurilor 
din programul de gestionare, în colaborare cu compartimentele de specialitate 
din cadrul administraţiei publice locale. 
 Raportul se elaborează anual şi se supune aprobării consiliului judeţean, 
nu mai târziu de primul trimestru I al anului 2014. 
 După aprobare, raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul 
de gestionare la nivelul anului 2013 se pune la dispoziţia publicului prin grija 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

 
CAPITOLUL II – Măsuri  

 Măsurilele cuprinse în “Programul integrat de gestionare a calităţii aerului 
pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, 
oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3  în 
municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o 
durată de maximum 5 ani” sunt următoarele: 
 
2.1. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, 
datorate surselor liniare (traficul rutier) 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsa 
bil 

Termen 
de 

realizare 

Estima 
re costuri 

(mii 
euro)/ 

Surse de 
finanţa 

re 

Rezultat aşteptat Obs. 

Municipiul Urziceni 

1. Efectuare de lucrări de 
întreţinere a trotuarelor şi 
carosabilului străzilor de pe 
raza mun. Urziceni – măturat 
şi stropit mecanizat 

Primăria mun. 
Urziceni 

2011 200/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-2 cod 
RO0160A 

Realizat  
în anul 
2011 
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2. Elaborare, proiectare, 
punerea în aplicare a 
Programului de deviere a 
traficului greu pe DN 204 

Primăria mun. 
Urziceni 

2011 33/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 şI 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-2 cod RO0160A 

Realizat  
în anul 
2011 

3. Modernizarea infrastructurii 
străzilor pentru circulaţia 
rutiera si aleilor pietonale 

Primăria mun. 
Urziceni 

2011 992/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 şI 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-2 cod RO0160A 

Realizat  
în anul 
2011 

Municipiul Slobozia 

4. Lucrări de reabilitare a 
străzilor din municipiu: şos. 
Brăilei, str. Viitor. 

Primăria mun. 
Slobozia 

2011 188/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 şI 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-1 cod RO0159A 

64% 
realizat 
în 2010 
Finalizat 
în anul 
2011 

5. PT+DE+DL sistematizare şi 
reorganizare circulaţie 
intersecţia DN2A – DN 21 

Primăria mun. 
Slobozia 

2011 1,2/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 şI 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-1 cod RO0159 

Realizat  
în anul 
2011 

6. Salubrizare stradală şi 
servicii de salubritate 
întreţinere zilnică, măturat 
manual, curăţat rigole, stropit 
mecanizat străzi, colectare 
deşeuri urbane altele decât 
cele menajere 

Primăria mun. 
Slobozia 

2011 335/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

 

Realizat  
în anul 
2011 

7. Lucrări de întreţinere şi 
reparaţii străzi, trotuare, 
amenajare parcări 

DADP 2011 1000/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

 

Realizat  
în anul 
2011 
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8. HCL nr.4/1998 privind 
stabilirea străzilor pe care se 
introduce restricţii pentru 
circulaţia rutieră şi taxele de 
liberă trecere 

Primăria mun. 
Slobozia 
Serviciul Public 
Poliţia 
Comunitară 

Perma 
nent 

 Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 şI 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-1 cod RO0159 

 

Oraşul Ţăndărei 

9. Reparaţii străzi – pietruire Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

2011 14/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011 

Realizat  
în anul 
2011 

10. Reabilitare parcare sediul 
administraţiei publice locale 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

2011 52/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011 

Lucrare 
începută 
în anul 
2011 şi 
finalizată 
în anul 
2012 

11. Reabilitare parcare spitalul 
orăşenesc şi starda Dr. 
Socoteanu 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

2011 130/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011 

Lucrare 
începută 
în anul 
2011 şi 
finalizată 
în anul 
2012 

12. Construcţii şi reparaţii 
trotuare 

ADP 
Ţăndărei 

2011 12/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2010 

Realizat  
în anul 
2011 

13. Achiziţie utilaje necesare 
întreţinerii străzilor şi a 
spaţiilor mici. 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

2011 16/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2010 

Realizat  
în anul 
2011 

Comuna Ciulniţa 

14. Plantarea de puieţi salcâm a 
unui teren situat în nordul 
loc. Ciulniţa în zona 
denumită La Movilă 

Primăria 
comunei 
Ciulniţa 

2011 0,75/ 
bugetul 
local şi 
Romsilva 

Încadrarea zonei 
comunei Ciulniţa în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011. 

Realizat  
în anul 
2011 
Proiect în 
parteneri-
at cu 
Romsilva 

 

15. Modernizare D.C. 52 – 
strada Podului, sat Poiana 

Primăria 
comunei 
Ciulniţa 

2011 117,65 / 
bugetul  
de stat 
prin HG 
577/1997 

Încadrarea zonei 
comunei Ciulniţa în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011. 

Lucrare 
începută 
în anul 
2010 şi 
finalizată 
în anul 
2012 
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                 Comuna Săveni  

16. Modernizarea drumului 
judeţean DJ 201 Mărculeşti 
– Sudiţi – Săveni  - proiect 
tehnic 

Consiliul 
Judeţean 
Ialomiţa 

2011 62,5/ 2011 
1555/2012 
600/2013 
Fonduri 
proprii 

Încadrarea zonei 
comunei Săveni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011. 

70% 
realizat 
la 
31.12. 
2013 

 
2.2. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, 
datorate surselor punctuale (surse industriale) 

 

Nr. 
crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsa 
bil 

Termen 
de 

realizare 

Estima 
re costu 

ri (mii 
euro)/ 

Surse de 
finan 
ţare 

Rezultat aşteptat Obs. 

Municipiul Urziceni 

1. Încetarea activităţii de 
producţie (fabricare 
cărămizi) 

SC SOCERAM 
SA Urziceni 

2011  Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-2 cod RO0160A 

 

2. Întrerupere temporară a 
activităţii datorită lipsei de 
materie primă 

SC EXPUR SA 
Urziceni 

2011  Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-2 cod RO0160A 

 

Municipiul Slobozia şi Comuna Ciulniţa 

3. Modernizarea instalaţiei de 
acid azotic prin 
achiziţionarea şi punerea în 
funcţiune a unei instalaţii de 
distrugere a oxizilor de azot  

SC 
CHEMGAS 
HOLDING 
CORPORATI
ON SRL  
Slobozia 

 
 
 
31.12.2012 

 

 
 
 
750,631/  
Fonduri 
proprii 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia şi 
comunei Ciulniţa în 
valorile ţintă pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2012, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-1 cod RO0159A 

Proces 
verbal 
de 
recepţie 
lucrări 
nr.10649 
din 
28.12. 
2012. 

4. Achiziţie şi montare 
tehnologie de distrugere a 
gazelor cu efect de seră prin 
implementarea proiectului 
(JI) Reducerea voluntară a 
emisiilor de N2O din gazele 
evacuate la coş de la 
instalaţia de acid azotic 

SC 
CHEMGAS 
HOLDING 
CORPORATI
ON SRL  
Slobozia 

 
 
 
31.12.2012 

 

 
 
 
737,891/  
Fonduri 
proprii 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia şi 
comunei Ciulniţa în 
valorile ţintă pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2012, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-1 cod RO0159A 

Proces 
verbal 
de 
recepţie 
lucrări 
nr.8856 
din 
31.10. 
2012 
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5. Implemetarea de sisteme 
on-line de monitorizare a 
emisiilor evacuate în 
atmosferă prin sursele 
dirijate ale instalaţiilor Acid 
azotic, Azotat de amoniu şi 
Uree 

SC 
CHEMGAS 
HOLDING 
CORPORATI
ON SRL  
Slobozia 

31.12.2014 500/  
Fonduri 
proprii 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 şI 
valorile tinta pentru 
ozon, până la sfârşitul 
anului 2014, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului de la staţia RO-
IL-1 cod RO0159A 

 

 
2.3. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, 
datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică) 

 

Nr. 
crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsa 
bil 

Termen 
de 

realizare 

Estima 
re costuri 

(mii 
euro)/ 

Surse de 
finanţa 

re 

Rezultat aşteptat Obs. 

Municipiul Urziceni 

1. Program anual de menţinere 
şi protecţie a zonelor 
naturale, parcuri, spaţii verzi 

Primăria mun. 
Urziceni 

2011 23 / 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-2 cod 
RO0160A 

Realizat  
în anul 
2011 

2. Plantare de arbori şi arbuşti, 
realizare de noi spaţii verzi 
prin montarea de peluze 
gazon, plante ornamentale 

Primăria mun. 
Urziceni 

2011 10/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-2 cod 
RO0160A 

Realizat  
în anul 
2011 

3. Extindere reţele de gaze 
naturale 

Primăria mun. 
Urziceni 

2011 60/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Urziceni în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011 

Nu s-au 
înregistrat 
solicitări 
de 
bransare 
din partea 
proprieta-
rilor de 
locuinţe. 

Municipiul Slobozia 
 

4.. Reabilitare şi extindere 
Parcul Tineretului 

Primăria mun. 
Slobozia 

2011 13,5 – 
fonduri de 
mediu 
12,5 – 
fonduri 
proprii 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 

90% 
realizat 
în 2010 
Finalizat 
în anul 
2011 
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aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

5. Lucrări de întreţinere şi 
infrumuseţare a spaţiilor 
verzi şi parcurilor din 
municipiu 

DADP 2011 575/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

Realizat  
în anul 
2011 

6. SF+PT+DE instalaţii cu 
panouri solare – energii 
recuperabile la 10 unităţi 
şcolare 

Primăria mun. 
Slobozia 

2011 4,8/ 
bugetul 
local  

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

Realizat  
în anul 
2011 

7. HCL nr.106/2009 prin care 
se stabilesc şi se 
sancţionează contravenţii la 
normele privind 
gospodărirea, administrarea 
şi întreţinerea domeniului 
public şi privat al municipiului 
Slobozia 

Primăria mun. 
Slobozia 
Serviciul Public 
Poliţia 
Comunitară 

Perma 
nent 

 Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011, folosind 
evaluarea calităţii 
aerului pentru PM10 de 
la staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

 

8. Reabilitare termică Spitalul 
de Urgenţă Slobozia 
(participare finanţare izolaţie 
termică în parteneriat cu 
MDRT) 

Ambasada 
Elvetiei / CJ 
Ialomiţa / 
MDRT – 
Compania 
Naţională de 
investiţii 

2011 364,125  – 
valoare 
contract 

Încadrarea zonei 
municipiului Slobozia în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10 si 
valori ţintă ozon, până 
la sfârşitul anului 2011, 
folosind evaluarea 
calităţii aerului de la 
staţia RO-IL-1 cod 
RO0159A 

Realizat 
74% în 
2010 
Finalizat 
în anul 
2011 

Oraşul Ţăndărei 
 

9. Extindere alimentare cu 
gaze naturale în cartier 
Strachina 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

2011-
2013 

200/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2013 

66% 
realizat 
în anul 
2011. 
Finalizat 
în avans 
in anul 
2012 

10. Întreţinere şi amenajare 
spaţii verzi, plantare de 
arbori, amenajare noi spaţii 
verzi 

ADP Ţăndărei 2011 3,6/ 
bugetul 
local 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011 

Realizat  
în anul 
2011 

11. Achiziţie utilaje pentru 
întreţinerea suprafeţei de joc 

Primăria 
oraşului 

2011 0,96/ 
bugetul 

Încadrarea zonei 
Oraşului Ţăndărei în 
valorile limită ale 

Realizat  
în anul 
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la stadion Ţăndărei local indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011 

2011 

Comuna Ciulniţa 

12. Realizare bază sportivă 
multifuncţională în sat 
Poiana 

Primăria 
comunei 
Ciulniţa 

2011 3,2 
Bugetul 
de stat ( 
OG 
7/2006) 

Încadrarea zonei 
comunei Ciulniţa în 
valorile limită ale 
indicatorului PM10, 
până la sfârşitul anului 
2011,  

Realizat 
90% în 
2010 
Finalizat 
în anul 
2011 

 
ALTE MĂSURI 

Nr. 
crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsabil Termen 
de 

realizare 

Estima 
re 

costuri 
(mii 

euro)/ 
Surse 

de 
finanţa 

re 

Rezultat 
aşteptat 

Obs. 

1 Controlul respectării prevederilor 
autorizaţiilor de construire, 
acordurilor de mediu, a altor avize 
de specialitate la finalizarea 
obiectivelor de investiţie aprobate 

Autorităţile 
publice locale, 
GNM – CJ 
Ialomiţa 

Perma 
nent 

Costuri 
scăzute 

Încadrarea 
în valorile 
limită ale 
indicatorul
ui PM10, 
până la 
sfârşitul 
anului 
2011 

Număr de 
controale 
şi/sau amenzi 
aplicate  

 
CAPITOLUL III – Stadiul realizării masurilor din program 

 
 În conformitate cu raportările responsabililor acţiunilor din “Programul 
integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în 
municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi 
comuna Săveni şi pentru ozon O3  în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni 
din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani” (autorităţile 
administraţiei publice locale şi/sau ceilalţi titulari de activitate), stadiul realizării 
măsurilor din program la nivelul anului 2013 este următorul: 
 
3.1. Măsuri prevăzute în programul integrat de gestionare a calităţii aerului 
cu termen de finalzare în anul 2013: 

Nr. 
Crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsa 
bil 

Stadiul 
realizării 

măsurii – la 
31.12.2013 

Costuri (mii 
euro)/ 
Surse de 
finanţare 

Obs. 

1. Extindere alimentare cu 
gaze naturale în cartier 
Strachina 

Primăria oraşului 
Ţăndărei 

Realizat 200 mii 
Euro/Buget 
local  

Lucrarea a fost 
începută în anul 
2011 şi finalizată în 
avans in anul 2012 

2. Modernizarea drumului 
judeţean DJ 201 Mărculeşti 

Consiliul 
Judeţean Ialomiţa 

70 % realizat 600 mii 
Euro/Surse 

Lucrarea a avut 
termen de 
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– Sudiţi – Săveni  - proiect 
tehnic 

proprii finalizare 2011. 
Proiectul tehnic a 
fost realizat în anul 
2011. Lucrarea a 
fost decalată cu 
termen de 
finalizare 2014 

 
3.2. Măsuri suplimentare ce nu sunt cuprinse în programul integrat de 
gestionare a calităţii aerului  

Nr. 
crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsa 
bil 

Stadiul 
realizării 

măsurii – la 
31.12.2013 

Costuri (mii 
euro)/ Surse 
de finanţare 

Obs. 

1 Lucrări de extindere şi reabilitare 
străzi 

Primăria mun. 
Slobozia 

Realizat 215 mii 
Euro/Buget 
local 

 

2 Extindere sistem de alimentare 
gaze naturale 

Primăria mun. 
Slobozia 

Realizat 115 mii 
Euro/Buget 
local 

 

3. Salubrizare stradală şi servicii de 
salubritate (întreţinere 
zilnică,măturat manual, curăţat 
rigole, stropit mecanizat străzi,) 

Primăria mun. 
Slobozia 

Realizat 420 mii 
Euro/Buget 
local 

 

4. Lucrări de întreţinere şi 
înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi 
parcurilor din municipiu 

DADP 
Slobozia 

Realizat 730 mii 
Euro/Buget 
local 

 

5. Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
străzi, trotuare (asfaltare sau 
montare pavele), amenajare 
parcări 

DADP 
Slobozia 

Realizat 1310 mii 
Euro/Buget 
local 

 

6. Modernizarea şi întreţinerea 
străzilor prin asfaltare  

Primăria 
mun.Urziceni 

Realizat 1283 mii 
Euro/Buget 
local 

 

7. Plantare de arbori şi arbuşti, 
întreţinere spaţii verzi 

Primăria 
mun.Urziceni 

Realizat 122 mii 
Euro/Buget 
local 

 

8. Lucrări de salubrizare, întreţinere 
trotuare, străzi 

Primăria 
mun.Urziceni 
cu SC 
ROSAL 
GRUP SA  

Realizat 343 mii 
Euro/Buget 
local 

 

9. Reparaţii capitale străzi oraş 
Ţăndărei 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

Realizat 360 mii 
Euro/Buget 
local 

 

10 Extindere reţea distribuţie gaze 
oraş Ţăndărei 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

Realizat 190 mii 
Euro/Buget 
local 

 

11 Achiziţie şi montare dispozitive de 
calmare a vitezei 

Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

Realizat 3,5 mii 
Euro/Buget 
local 
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12 Constructii şi reparaţii troruare ADP Ţăndărei Realizat 12 mii 
Euro/Buget 
local 

 

13 Întreţinere şi amenajare spaţii 
verzi, plantare arbori şi realizare 
noi spaţii verzi 

ADP Ţăndărei Realizat 9 mii 
Euro/Buget 
local 

 

14 Amenajare parcare DN 2A Primăria 
oraşului 
Ţăndărei 

Realizat 30 mii 
Euro/Buget 
local 

 

15 Reţea de exploatare gaze naturale 
în com. Ciulniţa 

Primăria com. 
Ciulniţa 

Realizat 0 lei din bugetul 
local 

Investiţie în 
parteneriat public-
privat 

16 Plantare 2000 puieţi de salcîm în 
zona “La Movilă” din com. Ciulniţa 

Primăria com. 
Ciulniţa 

Realizat 0,8 mii 
Euro/Buget 
local 

 

17 Montare centrale termice pe gaze 
naturale la si ferestre termopan la 
Şcoala generală Ciulniţa şi 
Gradiniţa Ciulniţa 

Primăria com. 
Ciulniţa 

Realizat 11,5 mii 
Euro/Buget 
local 

 

18 Montare ferestre termopan şi 
izolare termică exterioară Căminul 
Cultural Ghimpaţi 

Primăria com. 
Ciulniţa 

Realizat 5 mii 
Euro/Buget 
local 

 

19 Montare centrale termice pe gaze 
naturale şi izolare termică poduri 
la clădirea poliţiei şi dispensarul 
local 

Primăria com. 
Ciulniţa 

Realizat 12 mii 
Euro/Buget 
local 

 

20 Montare centrală termică pe gaze 
naturale si ferestre termopan la 
cladirea primăriei 

Primăria com. 
Ciulniţa 

Realizat 5 mii 
Euro/Buget 
local 

 

 
ALTE MĂSURI 

Nr. 
crt. 

Denumire măsura/acţiune Responsabil Stadiul 
realizării 

măsurii – la 
31.12.2013 

Costuri (mii 
euro)/ Surse 
de  
finanţare 

Obs. 

1 Controlul respectării prevederilor 
autorizaţiilor de construire, acordurilor 
de mediu, a altor avize de specialitate 
la finalizarea obiectivelor de investiţie 
aprobate 

Autorităţile 
publice locale, 
GNM – CJ 
Ialomiţa 

- - Măsură 
permanentă 

 

În concluzie, în urma aplicării măsurilor din Programul integrat de 
gestionare a calităţii aerului pentru PM10 şi ozon, în anii 2012 şi 2013, la cele 
două staţii automate de monitorizare a calităţii aerului IL-1 Slobozia şi IL-2 
Urziceni, valorile înregistrate pentru pulberi în suspensie PM10 şi ozon nu au 
depăşit valorile limită, conform Legii Calităţii aerului 104/2011. 

 
 


