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INFORMARE  

 

privind calitatea factorilor de mediu în municipiul Bistriţa 

- aprilie 2020 - 

 

 

Raportul lunar privind starea mediului în municipiul Bistriţa se întocmeşte 

în baza datelor cuprinse în Raportul lunar privind starea mediului în judeţul 

Bistriţa-Năsăud, transmis Primăriei municipiului Bistriţa de către Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud/afişat pe site-ul oficial al Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud www.apmbn.ro.  

Rapoartele lunare privind starea mediului în municipiul Bistriţa sunt 

disponibile pentru cetăţeni la cerere, pe suport de hârtie, la Compartimentul 

Protecţia Mediului din primărie, precum şi pe site-ul oficial al primăriei 

www.primariabistrita.ro – secţiunea „Protecţia mediului”. 

Extrasul referitor la calitatea factorilor de mediu în municipiul Bistriţa 

aferent lunii aprilie 2020, alături de cel din martie a.c. este ataşat prezentei 

informări şi este prezentat prin comparaţie cu starea factorilor de mediu din 

aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru a evidenţia influenţa perioadei stării de  

urgenţă, cu reducerea activităţilor şi traficului, asupra mediului înconjurător.  
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CALITATEA AERULUI  

a) Monitorizarea indicatorilor dioxid 

de sulf, dioxid de azot şi amoniac  

Martie – aprilie 2019: nu s-au înregistrat depăşiri ale a 
concentraţiei maxim admise la indicatorii analizaţi.  
 
Martie – aprilie 2020: nu s-au înregistrat depăşiri ale a 
concentraţiei maxim admise la indicatorii analizaţi. 
Observaţie: valorile medii ale indicatorilor măsuraţi s-au 
micşorat semnificativ, în unele situaţii chiar la jumătate 
faţă de valorile din martie – aprilie 2019. 

 
b) Pulberi în suspensie  PM 10 
 

Martie – aprilie 2019: nu s-au înregistrat depăşiri ale 
limitei admise pentru valoarea gravimetrică şi nu au fost 
depăşiri ale concentraţiilor de metale grele din pulberi.  
 
Martie – aprilie 2020: nu s-au înregistrat depăşiri ale 
limitei admise pentru valoarea gravimetrică şi nu au fost 
depăşiri ale concentraţiilor de metale grele din pulberi.  
Observaţie: valorile medii monitorizate automat ale 
PM10 s-au micşorat cu aproximativ o treime faţă de 
valorile din martie – aprilie 2019. 

c) Pulberile sedimentabile 

Martie – aprilie 2019: nu s-au înregistrat depăşiri ale 
concentraţiilor maxime admise.  
 
Martie – aprilie 2020: nu s-au înregistrat depăşiri ale 
concentraţiilor maxime admise.  
Observaţie:  valorile medii  s-au micşorat cu aproximativ  
o treime faţă de valorile din martie – aprilie 2019.  

d) Zgomot 

Martie – aprilie 2019: s-a înregistrat o singură depăşire a 
valorilor STAS în intersecţia stradală B-dul Independenţei 
- Str. Libertăţii - Str. Sigmirului. 
Martie – aprilie 2020: din cauza restrângerii activităţii pe 
perioada stării de urgenţă, nu s-au făcut determinări ale 
valorilor zgomotului. 

Indicele general de calitate a aerului Martie – aprilie 2019: valoarea indicelui general de 

calitate a aerului a variat între: 1(excelent) şi 3 (bun), 

cu o singură excepţie în data de 05.04.2019, când s-a 

înregistrat valoarea 5 (rău), din cauza concentraţiei 

crescute a pulberilor în suspensie PM 10, fără depăşirea 

valorii maxim admise. 

 Martie – aprilie 2020: valoarea indicelui general de 

calitate a aerului a variat între: 1 (excelent) şi 3 (bun), cu 

o singură excepţie în data de 25.04.2020, când s-a 

înregistrat valoarea 4 (mediu), din cauza concentraţiei 

crescute de ozon, fără depăşirea valorii maxim admise. 

Observaţie: pe ansamblu, prin monitorizarea prin staţia 

automată, s-au obţinut valori mai mici ale indicatorilor 

faţă de perioada martie – aprilie 2019. 

CALITATEA APEI 
 

Martie – aprilie 2019: indicatori de calitate cu valori sub 
limitele autorizate. 
Martie – aprilie 2020: nu s-au efectuat prelevări şi analize 
de ape pe perioada stării de urgenţă. 

 
CALITATEA SOLULUI 

 

În luna martie nu se fac prelevări de sol,  în aprilie 2019 
nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor normale. 
În aprilie 2020 nu s-au efectuat prelevări şi analize de sol 
pe perioada stării de urgenţă. 
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