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MĂSURI DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL IAȘI 

PROPUSE ÎN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI (P.M.C.A.) 

 

1. Cadrul legal 
 
 Consiliul Județean Iași a inițiat și elaborat Planul de Menținere a Calității 
Aerului în Județul Iași, în conformitate cu “Metodologia de elaborare a planurilor de 
calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a 
calității aerului”. 
 Așa cum este prevăzut în Metodologie, în ariile din aglomerările și zonele 
clasificate în regim de gestionare II, așa cum este definit la art.42, lit b) din Legea 
104/15.06.2011 actualizată, se elaborează planuri de menținere a calității aerului. 
Planul de menținere a calității aerului (P.M.C.A.) sau îmbunătățirea acestuia, după 
caz, are la bază Studiul de calitate a aerului din județul Iași, care a fost elaborat în 
concordanță cu metodele și criteriile din Uniunea Europeană. 
 Acest plan se bazează pe Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008 cu privire la calitatea aerului înconjurător și un aer mai 
curat pentru Europa și Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, 
nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, care sunt 
transpuse în legislația natională prin Legea 104/ 15.06.2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. 

 

2. Principalele măsuri de menținere a calității aerului în județul Iași propuse în 
Planul de Menținere  a Calității Aerului sunt: 
 
-M1.Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatație 
agricolă; 
-M2.Modificarea modului de încălzire a locuințelor și clădirilor publice prin 
înlocuirea etapizată a combustibililor fosili și utilizarea energiei solare sau eoliene; 
-M3.Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor; 
-M4.Realizarea/modernizarea parcurilor și spațiilor publice de agrement, identificarea 
terenurilor degradate pentru plantarea perdelelor forestiere/ împăduriri; 
-M5.Realizarea/ extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale; 
-M6. Utilizarea transportului alternativ, încurajarea utilizării bicicletelor; 
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-M7.Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii județene de transport și infrastructură 
conexă; 
-M8.Reabilitarea și modernizarea infrastructurii locale de drumuri sătești și comunale; 
-M9. Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării 
atmosferice, sursele majore de poluare și poluanții specifici, măsurile propuse. 
 
 

3. Concluzii:  
 
 
-Structura Planului de Menținere a Calității Aerului respectă conținutul – cadru și 
cuprinde informațiile prevăzute în anexa 10 la Legea 104/2011; 
-A fost parcursă procedura de informare, consultare și participare a publicului privind 
Planul de menținere a calității aerului, conform calendarului prevăzut în Metodologie; 
-Consiliul Județean Iași a informat publicul interesat prin publicarea planului pe 
pagina de internet www.icc.ro, posibilitatea consultării documentației la sediul 
Consiliului și prin anunț publicat într-un ziar local; 
-Consiliul Județean Iași a organizat Dezbaterea Publică cu privire la Plan, în data de 
21 noiembrie 2016; 
-Opiniile participanților au fost consemnate în Procesul Verbal al ședintei organizate; 
-După consultarea publicului, Comisia Tehnică din cadrul Consiliului Județean a 
definitivat Planul de menținere a calității aerului, luând în considerare comentariile și 
opiniile justificate exprimate în timpul consultării publicului și urmare a sesizărilor 
primite; 
-La data de 15 decembrie 2016, Planul revizuit a fost depus spre avizare autorității 
publice teritoriale pentru protecția mediului (A.P.M. Iași) și Centrului de Evaluare a 
Calității Aerului (C.E.C.A.); 
-Ultima variantă revizuită de Plan a fost depusă la A.P.M. Iași și la C.E.C.A în data de 
13 februarie 2018, în vederea obținerii avizelor celor două instituții. 

Cu deosebită considerație, 

          PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     Dr. Ing. Maricel POPA                             Lăcrămioara VERNICĂ 
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