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desf
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ăşutat: şiActivitatea 43
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Au fost recepţionate studiile prevăzute în planul de
contractare: şi

A fost finalizată elaborarea documentaţiei necesară
întocmirii specificaţiilor tehnice ale echipamentelor
reţelei transfrontaliere de monitorizare a calităţii
aerului

în această perioadă a
stabilit că reţeaua transfrontalieră de monitorizare a
calităţii aerului este compusă din cinci staţii
amplasate astfel:

trei în judeţul Teleorman (una la Zimnicea -
staţie de tip industrial, două în Turnu Măgurele
- o staţie de tip fond urban şi o staţie de tip
industrial);
una în judeţul Călăraşi la Modelu - staţie de tip
fond rural;
una în judeţul Dolj la Cupercenii Vechi - staţie
de tip fond rural.

A fost realizată analiza informării publicului, în
timp real, privind calitatea aerului în Uniunea
Europeană. Această analiză prezintă reţele
automate de monitorizare a calităţii aerului din 16
ţări europene, indicatori monitorizaţi şi valori
măsurate, indici de calitate a aerului, valori limită
şi valori ţinte pentru protecţia sănătăţii umane şi a
ecosistemului. Analiza informării publicului în timp

e„Informare şi Publicitat “
„Elaborarea configuraţiei reţelei

transfrontaliere pentru monitorizarea calităţii
aerului“. Aceasta din urmă finalizându-se în data de
21.06.2013.

„Studiul de modelare“ „Raport de
evaluare“.

Activitatea

.
Raportul tehnic elaborat
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real reprezintă o bază de referinţă pentru
realizarea site-lui reţelei de monitorizare a calităţii
aerului în zona transfrontalieră România-Bulgaria.
A fost realizat Caietul de Sarcini şi s-a lansat
procedura de achiziţie publică privind
achiziţionarea echipamentelor necesare realizării
reţelei de monitorizare.

În data de 17.05.2013 ICMET Craiova a participat la
seminarul

realizat de partenerul
P4: RIEW-Veliko Tarnovo, Bulgaria.

Reprezentanţii ICMET au susţinut următoarele
prezentări:

ICMET Craiova - Institut Naţional C D
Activităţi desfăşurate de ICMET Craiova în
cadrul proiectului.
„Noi staţii de monitorizare a calităţii aerului în
zona transfrontalieră a Dunării“.
Harta interactivă privind sursele de poluare a
aerului şi de monitorizare în zona
transfrontalieră România-Bulgaria.

Toate lucrările tehnice ce au fost întocmite în
perioada menţionată au fost tehnoredactate şi
realizate în formatele aprobate respectând
cerinţele Manualului de Identitate Vizuală.

„Cal itatea aerului în zona
transfrontalieră a Dunării“
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