
Anexa nr. 2
(Anexa nr. 81 la Legea nr. 104/2011)

Anexa nr. 81

Criteriile minime ce trebuie respectate la amplasarea unor senzori/rețele de senzori
destinați informării publicului

A. Instalarea și utilizarea senzorilor pentru obținerea de informații calitative privind
calitatea aerului:

a) Factorii care trebuie evaluați și luați în considerare în contextul calibrării senzorilor
pentru măsurători informative sunt:

i. temperatură, umiditate și concentrații ale poluanților țintă;
ii. limitele de detecție și valorile maxime posibile;
iii. stabilitate în condiții de mediu diferite (ex. temperatura, umiditate, presiune, etc);
iv. pentru detectarea în situația montării acestora pe un echipament mobil în mod

specific dacă senzorii sunt sau nu afectați de mișcare și să aibă suficientă rezoluție de timp
pentru aplicație.

b) Pentru o bună măsurare a concentrațiilor poluanților atmosferici, senzorii trebuie să
respecte următorii parametri:

i. Instalarea se va face ulterior calibrarii aparatului;
ii. Înălțimea la care se monteaza senzorii este de minim 2 metri față de sol. În cazul

în care în același punct geografic de monitorizare se dorește a se instala mai mulți senzori pe
altitudine se impune colectarea de informații privind poziția printr-un senzor GPS și
instalarea a cel puțin un senzor la o înălțime de 2 metri față de sol;

iii. Instalarea senzorilor se va face la o distanță mai mare de 25 metri față de surse de
emisii cum ar fi:

● sisteme de evacuare pentru centrale termice, hote, aer condiționat;
● locuri destinate fumatorilor;
● service-uri auto și spălătorii auto;
● sisteme de evacuare pentru bucătăriile comerciale;
● situațiile analizate punctual în funcție de caz.

c) Este recomandat ca amplasarea senzorilor să respecte cât mai mult posibil criteriile
aplicabile amplasării la macroscala a punctelor de prelevare specificate în Legea
104/2011, anexa 5.



În acest sens și pentru a fi reprezentativi, respectiv pentru a furniza date relevante și
complementare celor obținute de la stațiile fixe de monitorizare, senzorii ar trebui să
fie clasificați în senzori de tip trafic și senzori de tip fond. Respectarea acestor criterii
de amplasare ar asigura complementaritatea/ compatibilitatea rezultatelor obținute, cel
puțin din punct de vedere al localizării receptorilor (stații fixe și senzori). Astfel:

i. Pentru măsurarea influenței traficului, senzorii vor respecta condițiile de
amplasare a unei stații de tip trafic: la cel puțin 25 de metri de extremitatea
intersecțiilor mari și la cel mult 10 m de bordura trotuarului.

ii. Pentru măsurarea fondului este indicat să se identifice locații unde se pot
măsura contribuțiile integrate ale tuturor surselor din direcția opusă vântului.

iii. Pentru măsurarea influenței unui punct fix de emisii sau a unei surse localizate
de emisii, este indicat să se poată amplasa și un senzor înaintea sursei pe
direcția predominantă a vântului.

d) Chiar dacă amplasarea senzorilor nu respectă criteriile menționate la litera c), este
recomandat ca senzorii să fie clasificați pe tipuri, în funcție de sursele de emisii majoritare
din vecinătatea acestora sau în funcție de scop (expunerea persoanelor, informații relevante
pentru infrastructuri sensibile la poluare etc.).
e) Se va avea în vedere că utilizările potențiale ale rezultatelor obținute depind de calitatea
datelor solicitate și, prin urmare, fiecare dintre aplicațiile acestor senzori are cerințe și limitări
diferite.
f) Modul în care sunt prezentate rezultatele măsurărilor informative va respecta acolo unde
este posibil și pentru poluanții care fac obiectul legislației referitoare la indicii de calitatea
aerului.

B. Planul de măsurări informative

(1) Inițiatorul/entitatea care are în vedere dezvoltarea și implementarea unui proiect de
măsurări informative va notifica, în etapa de inițiere a proiectului, autoritatea publică
competentă pentru protecția mediului și autoritatea publică cu competențe în
activitatea de inspecție și control pentru protecția mediului cu privire la acest proiect.

(2) Notificarea constă în întocmirea și trimiterea unui plan de măsuri informative care
cuprinde informațiile minime utile privind amplasarea senzorilor, poluanții măsurați,
perioada de timp avută în vedere pentru monitorizare, scopul monitorizării.

(3) Pe baza acestui plan se va putea stabili dacă și în ce mod datele obținute vor fi
utilizate pentru completarea celor obținute de la stațiile fixe de monitorizare în
vederea informării publicului.

(4) Autoritatea publică competentă pentru protecția mediului poate formula observații sau
propuneri pe care le consideră necesare referitoare la aspecte relevante privind
utilizarea datelor ce vor fi obținute.

(5) De asemenea, comisariatele județene ale Gărzii de Mediu pot formula observații și
propuneri referitoare la planul de măsuri informative.

(6) Planul nu necesită avizare din partea autorităților competente cu protecția mediului,
dar se recomandă elaborarea acestuia și notificarea în stadiul incipient al unui astfel
de proiect.

(7) Cuprinsul minim al planului este descris în anexa nr….1;

1 În această anexă exemplele, explicațiile și ale notații scrise cu caracter italic au doar scop de îndrumare în
completarea și întocmirea planului de masurări informative



Anexa nr.  …..

PLAN DE MĂSURĂRI INFORMATIVE PRIN SENZORI

Localizare generală a rețelei de senzori
Orașul/Municipiul/Județul: ………………………
Amplasare: ……… [descriere pe scurt a amplasării/amplasărilor, de exemplu: 20 de școli
din sectorul 1 al Municipiului București].

O anexă grafică cu amplasarea senzorilor poate fi utilă, cu coordonate GPS în măsura în
care sunt disponibile .

Scopul urmărit

Scopul urmărit se va insera în tabelul următor prin completarea rândului corespunzător din
coloana descriere. De exemplu, în cazul de mai sus, se va completa rândul nr. 3, la rubrica
descriere, cu câteva detalii considerate relevante: la care școli se vor amplasa senzorii, câți
elevi învață în general în aceste școli, ce grupe de vârste, ce program au aceste școli etc.
Agențiile pentru protecția mediului vor putea completa rândul de la nr. 3, după caz, în
situația în care consideră că datele obținute vor putea fi utilizate pentru suplimentarea celor
existente pe baza RNMCA.

Pot fi completate mai multe rânduri dacă utilizarea senzorilor corespunde mai multor
scopuri.
De exemplu, se poate completa în toate cazurile rândul nr. 7 dacă se intenționează ca datele
să fie utilizate și pentru informarea publicului. În acest caz se va descrie modul în care se vor
face publice rezultatele.

Nr.
crt. Scopul urmărit

Descrierea aspectelor considerate
relevante

1 Cercetare

2 Monitorizarea expunerii personale

3 Monitorizarea infrastructurii vulnerabile la
poluare

4 Suplimentarea datelor existente de calitatea
aerului

5 Identificarea și caracterizarea unor surse de
emisii

6 Educațional

7 Informarea populației

8 Altele (specificați)



9 Monitorizarea unor situații deosebite (specificați)

Alte explicații și exemple care pot fi utile în stabilirea scopului urmărit de un plan de
măsurări informative:

Scopul urmărit Descrierea Exemple

Cercetare Pentru studii științifice care au ca
scop descoperirea unor informații noi
despre poluarea atmosferică.

Pentru evidențierea variației spațiale a nivelului
de particule în suspensie în interiorul unui oraș
se utilizează o rețea de senzori.

Monitorizarea
expunerii personale

Monitorizarea calității aerului pentru
o persoană expusă în timp ce
desfășoară activitățile uzuale.

O persoană cu o stare clinică care duce la o
sensibilitate crescută la poluarea aerului poate
purta asupra sa un senzor pentru a identifica
când și unde este expus unor poluanți care îi pot
afecta sănătatea.

Suplimentarea unor
date de monitorizare
existente

Amplasarea unor senzori în cadrul
unei rețele oficiale de monitorizare a
calității aerului pentru a completa
datele obținute (pentru creșterea
procentului de date valide).

Un senzor poate fi plasat într-un areal dintre
două stații fixe de monitorizare pentru o mai
bună caracterizare a gradientului de
concentrație dintre cele două locații.

Identificarea și
caracterizarea unor
surse de emisii

Identificarea existenței unei posibile
surse de emisii prin masurari în
vecinătatea locației suspectate a fi
sursă de emisii.

Un senzor plasat în aval pe direcția vântului față
de o sursă industrială poate monitoriza
concentrația poluantului pe o perioadă de timp.

Educație Utilizarea senzorilor în activitățile
educaționale pentru știință,
tehnologie, inginerie și predarea
lecțiilor.

Senzorii sunt utilizați de elevi/studenți pentru a
monitoriza și a înțelege problemele referitoare la
calitatea aerului.

Poluanți măsurați

Poluanții măsurați se vor preciza prin înscrierea în tabelul următor, în rândul corespunzător,
al perioadei de mediere pentru măsurare. De exemplu, dacă pentru SO2 perioada de mediere
este 30 minute, în rândul corespunzător acestui poluant se va înscrie 30 minute.
Aceste informații minime pot fi completate cu orice alte informații care vor fi considerate
relevante.
Prin aceste informații agențiile pentru protecția mediului vor putea stabili dacă datele
obținute vor putea fi utilizate în vederea completării datelor din RNMCA, pentru ce metodă
de evaluare în conformitate cu regimul de evaluare (în cazul în care sunt respectate
obiectivele de calitate a datelor corespunzătoare).

Poluanți
Perioada de mediere

(zi/ora/30 min/10 min/….)



Ozon

Particule în suspensie (PM includes PM2.5 and
PM10)
Primar
Secundar

Black carbon – Negru de fum

Dioxid de sulf (SO2)

Hidrogen sulfurat (H2S)

Dioxid de azot (NO2)

Monoxid de carbon (CO)

Compuși organici volatili (VOCs)

Benzen (C6H6)

Parametrii meteo măsurați

Dacă se măsoară și parametrii meteo, aceștia se vor specifica.

Sursa de emisii și localizarea senzorilor față de acestea

În cazul în care senzorii sunt amplasați în apropierea unor surse de emisii cunoscute, cum ar
fi în apropierea unei căi de trafic, se va menționa acest lucru în tabel. În cazul unei surse
liniare (de trafic) se vor înscrie informații relevante în cazul în care acestea sunt disponibile:
distanța față de bordură, volum trafic etc.

Tip sursă Descrierea amplasării surselor de emisii cunoscute față de senzori
Distanța față de sursă de emisii

Trafic

industrială

De suprafață

Altele (specificați)

Limita de detecție
se va completa cu informațiile relevante privind limita de detecție a aparatelor utilizate

Perioada de funcționare propusă
se va completa cu informațiile relevante privind perioada de funcționare prevăzută



Tipul măsurătorilor
se va completa cu informațiile relevante privind tipul măsurărilor, continue, măsurări
discontinue etc.

Calibrare

Tabel 5-1. Cerințe de performanță în funcție de scopul urmărit

Scop urmărit Poluanți Captura de
date

Explicații

Educație și
Informare

toți <100% (C6H6
și PM)
<75% (ceilalți
poluanti)

≥ 50% Erorile de măsurare nu sunt
foarte importante, având în
vedere că se urmărește doar
demonstrarea faptului că un
poluant există (într-un anumit
interval de concentrație) sau nu
sunt detectați.

Identificarea și
caracterizarea unor
puncte fierbinți

toți <100% (C6H6
și PM)
<75% (ceilalți
poluanti)

≥ 75% Este necesară o calitate mai
ridicată a datelor pentru a se
asigura nu numai că există
poluantul de interes în aerul
înconjurător, dar și valoarea
concentrațiilor este relevantă
pentru scopul urmărit.


