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The applied research and development strategies presents the 
significant factors, methods and materials used into the evaluation process, 
analyse actions and reporting procedures of the road traffic and anthropic 
activities. Thus in this present work it is taken into consideration the air quality in 
a specific road junction with high values of road traffic in order to improve on the 
environmental air status report. The best solution would be to have high air 
quality, but this goal is difficult to be reached out when there is high level of 
friction, high composite materials in motion and most of all when there are 
chemical pollutants issued out by the most diverse range of vehicles out there. 
The situation and even analyse it’s too costly and difficult due to the intricate 
structure of air quality dynamics nearby public roads. To improve the general 
attitude and people’s knowledge the present applied study hits and analyse 
some aspects concerning the air pollution dynamics and measurement 
automation that saves time, improve health and environmental protection 
strategies. The practical measurements, materials, methods and technical data 
are a part of an integrated system useful for enhancing and controlling air 
quality in real and central areas of the Cluj-Napoca city. The values are 
collected in different day and night intervals in order to facilitate a better 
understanding of gas composition dynamics. The tropospheric overload in high 
road traffic junction is due especially to nitric oxides. The pollutant factors have 
to be researched and documented in order to facilitate its optimized control. 
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1. Introducere 
 
Emisiile poluante, provenind de la autovehiculele rutiere, în 

atmosfera zonelor urbane are efecte dintre cele mai negative asupra 
mediului și sănătății  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Studiul de față 
realizează o investigație aplicativă în vederea definirii modului de 
raportare. 

În figura 1 este prezentată arhitectura distributivă a stațiilor de 
prelevare a valorilor privitoare la dinamica structural chimică de calitate 
a aerului troposferic pe teritoriul României, fiind folosită captura de 
imagine ”Google maps” disponibilă pe portalul http://www.calitateaer.ro. 

 

 
 

Fig. 1 Distribuția stațiilor de prelevare a datelor de calitate a aerului  
în România [12] 

 
2. Metoda și materialul cercetării 
 
Metoda investigației aplicative realizată pe faze de analiză și 

raportare specifică, constă în:  
• circumscrierea zonei și circumstanțelor (spațio-temporale); • 

localizarea aparaturii [12] de măsurare (figura 2, figura 3); • achiziția 
datelor; • analiza datelor pe intervale orare; • interpretări și discuții 
asupra datelor determinate la stația CJ-1; • concluziile și aprecierea 
contribuțiilor inovative ale lucrării de față; • definirea direcțiilor de 
cercetare propuse. 
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Fig. 2 Dispunerea aparaturii de măsurare în zona vizată pentru analiză prin 
acest studiu a-regiunea nord vest; b-zona municipiului Cluj-Napoca 

 
3. Sinteza cercetării experimentale 
 
Obiectivul central al lucrării este analiza datelor privitoare 

calitatea aerului (concentrație compuși poluanți principali – CO, PM10, 
SO2, NO2; variația orară a NOx; evidențierea valorilor critice) într-o zonă 
centrală intens circulată a cartierului Mărăști din municipiul Cluj-N. 

Figura 3 [12] prezintă stația de măsurare a calității aerului CJ-1, 
din zona Mărăști, strada Aurel Vlaicu nr. 2. Valorile poluanților principali 
studiați sunt centralizate în captura din figura 4. Apoi, în figura 5 este 
redată variația NO pe un interval de 24 ore (13.02.’18÷14.02.’18). 



 
Fig. 3  Identificarea zonei și aparaturii de măsurare 

 

  

 
Fig. 4  Achiziția și centralizarea datelor calității aerului la stația CJ-1 Mărăști 

 

S-a ales acest interval din două considerente: 1. Perioada 
coincide se încadrează în vacanța universitară a studenților (aceștia 
neavând activități didactice timp de o săptămână; 2. Ziua de 14 
februarie este sărbătoare internațională, cunoscută ca ”Sfântul 
Valentin”, ceea ce are o influență asupra circulației și traficului. 



 
 

Fig. 5 Variația oxidului de azot pe interval de 24 de ore și înregistrare la 9 am 
 

Figura 6 oferă indicii și coordonate privitoare la variația NO2 la 9. 
 

 
 

Fig. 6 Variația dioxidului de azot pe interval de 24 de ore și înregistrare la 9 am 
 

În intervalul orar 16÷20 (din 13.02.2018), când în fapt traficul 
rutier atinge valori ridicate ale densității de autovehicule per kilometru 
sau flux pe minut, s-au înregistrat depășiri ale pragului inferior de risc 
pentru sănătate în ceea ce privește emisia de dioxid de azot. 

Figura 7 prezintă variația valorilor orare cumulative pentru oxizii 
de azot (NOx), de la ora 1 am (din 13.02.2018) până la ora 9 am (din 
14.02.2018), pe un interval de 33 de ore. 



 
Fig. 7  Variația înregistrărilor NOx (la ora 9:00 h) pe intervalul 13÷14.02.2018  

 

Figura 8 prezintă indicii de poluare determinați la ora 2 pm din 
14.02.2018. În comparație cu valorile de la ora 9 am s-a înregistrat o 
creștere cu aproximativ 20 % a CO (în condițiile în care ziua precedentă 
avea valori stagnante), în timp ce PM10 și SO2 scad ușor cu ≈5÷20%. 
NO2 scade pe același interval orar cu circa 40. 

 

 
Fig. 8 Înregistrări orare la 2 pm (14:00) a poluanților principali 

 
În figura 9 este prezentată variația NOx pe intervalul orar 01:00 

am din 13.02.2018 până la 02:00 din 14.02.2018. 



 
Fig. 9 Variația valorilor orare medii până la ora 2 am (14:00) din 14.02.2018 

 

Figura 10 prezintă setul măsurătorilor (20:00, 2018.02.14) și zona 
cartografiată cu ajutorul modulului ”Google maps”. 

 

 
Fig. 10 Captura valorilor de la ora 20:00 privitoare la poluanții  

principali măsurați la stația CJ-1 

 
Se constată o creștere a indicelui curent (CO) în comparație cu 

indicele zilei precedente de la aceiași oră, respectiv o scădere la restul. 
În figura 11 se prezintă maximele oxizilor de azot (NO și NO2). 
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Fig. 11 Variația unor poluanți la stația CJ-1 pe un interval orar de peste 24 ore 
a-monoxid de azot; b-dioxid de azot. 

 

În figura 12 se prezintă variația cumulativă a oxizilor de azot pe 
intervalul de măsurare până la ora 09:00 pm a zilei de 13.02.2018. 

 
Fig. 12  Variația NOx cumulat pe zilele de 13.02.’18 și 14.02.’18 

 

Se observă cum înregistrările valorilor NOx cumulative urmăresc 
fidel valorile traficului și comportamentul social (cu referire strictă la 
circulația în spațiul public și mai ales la utilizarea autovehiculului), 
evidențiindu-se în acest sens faptul că în intervalul orar 10 pm (22:00) ÷ 
5 am valorile scad sub limita orară de risc pentru sănătate, respectiv la 
orele de vârf ale circulației de autovehicule (între 7 ÷ 10 am și 3 ÷ 8 pm) 
apar vârfuri de poluanți cu depășire a limitelor de sănătate. 

În figura 13 se prezintă valorile medii orare și zilnice în perioada 
care circumscrie sărbătoarea Sfântul Valentin din anul curent. 



 
Fig. 13 Reprezentarea emisiilor cumulative de oxizi de azot orare și zilnice 

1-valorile medii orare; 2-mediile perioadelor principale ale zilei 

 
4. Concluzii 
 
Prin studiul și raportarea unui cadru tempo-spațial emblematic în ceea 

ce privește corelarea activităților antropice și a emisiilor poluante, în special a 
compușilor de ordin chimic din gazele de eșapament, subliniind aspectele de 
caracterizare locală s-a facilitat emiterea unor observații după cum urmează: 

 aplicând analiza secvențială a datelor prelevate de la stația CJ1, s-a constatat 
că în 13.02.2018 (marți), prima treime a zilei (01÷08 am) a fost înregistrată o 
medie de 145,4 ppm; în vreme ce pe același segment temporal al zilei de 14 
februarie (miercuri) media a fost 128,28 ppm iar în 15.02.18 (joi) media 
intervalului este 66.76 ppm; 

 s-a constatat că în 13.02.2018, în a doua treime a zilei (09 am ÷ 4 pm) a fost 
înregistrată o medie de 214,3 ppm; în vreme ce pe același segment temporal 
al zilei de 14 februarie media a fost 248,2 ppm iar în 15.02.18 media 
respectivă este 223 ppm; 

 în 13.02.2018, în a treia parte a zilei (5 pm ÷ 12 pm) a fost înregistrată o 
medie de 212,9 ppm; în vreme ce pe același segment temporal al zilei de 14 
februarie media a fost 244 ppm iar în 15.02.18 media este 126,6 ppm; 

 media zilnică în 13.02.2018, a fost de 191 ppm; în 14 februarie media a fost 
206,8 ppm iar în 15.02.18 media este 138.73 ppm; 

 fenomenele sociale, culturale, sărbătorile și/sau evenimentele au efecte 
importante asupra comportamentului uman, asupra traficului și implicit asupra 
emisiilor poluante, cu tendință ascendentă sau potențatoare; 

 intervalul temporal premergător și corelat unei sărbători sau a unui eveniment 
are un efect potențator asupra poluării cu oxizi de azot, observându-se că 
analiza datelor de poluare fundamentează dezvoltarea unor rapoarte specifice 
pentru controlul poluării mediului și continuarea cercetărilor. 
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