
pentru amplasarea celor trei stații componente ale 
rețelei transfrontaliere de monitorizare a calității 
aerului.

Activitatea 43:
 În zilele de 30 și 31 octombrie 2013 ICMET Craiova a 

participat la sesiunile de informare a cetățenilor, 
ONG-urilor și a presei organizată de Garda 
Națională de Mediu, România (P3).

  În cadrul acestei sesiuni de informare, dl. 
Adrian Vintilă a prezentat lucrarea:
 Acțiuni implementate de ICMET Craiova în 

cadrul proiectului MIS ETC - 166.

 Toate lucrările tehnice ce au fost întocmite în 
perioada menționată au fost tehnoredactate și 
realizate în formatele aprobate respectând 
cerințele Manualului de Identitate Vizuală.

 În luna mai a acestui an ICMET Craiova va organiza  
workshop-ul: „Rețea de monitorizare a calității 
aerului în zona transfrontalieră a Dunării“. La 
acesta vor fi invitați pe lângă parteneri și 
reprezentanți ai autorităților naționale, locale, 
ONG-uri și ai populației din zona eligibilă.

 În perioada 22/06/2013 - 21/01/2014 s-au 
desfășurat: Activitatea 43 „Informare şi Publicitate“ și 
Activitatea 42 „Realizarea și testarea rețelei 
transfrontaliere de monitorizare a calității aerului“.

Activitatea 42:
 A fost finalizată procedura de achiziție publică 

pentru „Echipamente pentru monitorizarea 
gradului de poluare a aerului“.

 A fost continuată elaborarea aplicației web „Hartă 
interactivă privind sursele de poluare ale aerului și 
stații de monitorizare a calității aerului în zona 
transfrontalieră România-Bulgaria“.

 Au fost recepționate echipamentele pentru 
monitorizarea gradului de poluare a aerului pentru 
formarea a trei stații (prima tranșă).

 A fost realizat programul de punere în funcțiune a 
celor trei stații care vor fi montate în județul 
Teleorman și echipamentele aferente acestora.

 În data de 16.01.2014 ICMET Craiova a participat la 
o ședință de lucru la sediul APM Teleorman.

  La această întrunire au participat reprezentanți 
ai Ministerului Mediului și Schimbările Climatice din 
România, reprezentanți ai APM Teleorman și 
reprezentanții primăriilor municipiului Turnu 
Măgurele și orașului Zimnicea.

  În cadrul ședinței de lucru și a vizitelor în cele 
două orașe au fost stabilite, la fața locului, locațiile 
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