
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE 
FOR CLEAN ENVIRONMENT 

Ce poluează aerul? 



CE ESTE 
SMOGUL? 



CE ESTE AERUL? 



Smog 

 

• această denumire a fost creată din 
combinarea a două cuvinte în limba 
engleză: SMOKE (fum) și FOG 
(ceață) 

• este o combinație de poluare a 
aerului cauzată de arderea 
cărbunelui și a lemnului, ca și de 
condițiile meteorologice nefavorabile 



CUM ESTE CREAT 
SMOGUL? 



Smogul este rezultatul activităților 

oamenilor. 

Poluarea provine din coșurile caselor 
noastre și din țevile de eșapament ale 
mașinilor. 

Pot exista, de exemplu, pulberi în 
suspensie, benzo(a)piren, dioxid de azot, 
ozon și dioxid de sulf! 

 

Atunci când condițiile meteorologice nu 
permit dizolvarea smogului, acesta 
rămâne în apropierea caselor noastre și 
noi îl respirăm!  



VIZIONARE DE 
FILM 

https://www.youtube.com/watch?v=HZE9hv3Cnm4 



CE POLUEAZĂ 
AERUL? 

 



Denumirea smog este o combinație a două cuvinte în limba engleză: smoke și     
fog. Prin arderea coal sau a lemnului în sobele din case, ca și conducerea unei car, 
poluăm aerul. Atunci când condițiile meteorologice nu permit poluanților să se 
dizolve, de exemplu atunci când nu există wind, și există ceață, aceste particule 
rămân în apropierea caselor noastre. Nu ardeți rubbish în sobele din gospodării! 

smog 

cărbunilor 

mașini 

vânt 

gunoiul 



Denumirea smog este o combinație de două cuvinte în limba engleză: smoke și 
fog. Prin arderea cărbunelui sau a lemnului în sobele din case, ca și conducerea 
unei mașini, poluăm aerul. Atunci când condițiile meteorologice nu permit 
poluanților să se dizolve, de exemplu atunci când nu există vânt și este ceață, 
aceștia rămân în apropierea caselor noastre. Nu ardeți gunoiul în sobele din 
gospodărie! 

BRAVO! 



În orașele mici, cea mai mare problemă este reprezentată de sobele și cazanele  cu 
emisii înalte, pe combustibili solizi (cărbune și lemn). Pe durata arderii,  
particulate matters și alte substanțe periculoase sunt eliberate în aer. Obiectele 
mai joase de 40 metri care poluează aerul se numesc low stack emission. Sunt 
periculoase în mod special deoarece chimneys gospodăriilor sunt joase și acestea 
poluează în apropierea oamenilor.  

cazanele 

pulberi în suspensie 

ieșiri poluante joase 

coșurile  



BRAVO! 

În orașele mici, cea mai mare problemă este reprezentată de sobele și cazanele cu 
emisii înalte, pe combustibili solizi (cărbune și lemn). Pe durata arderii,  
pulberile în suspensie și alte substanțe periculoase sunt eliberate în aer. Obiectele 
mai joase de 40 metri care poluează aerul se numesc ieșiri poluante joase Sunt 
periculoase în mod special deoarece coșurile gospodăriilor sunt joase și poluează în 
apropierea oamenilor. 



Smogul apare în principal în timpul heating season din octombrie și până în 

martie, atunci când ne încălzim casele cu cărbune și lemn, și uneori, de 

asemenea, cu deșeuri. În aer există, printre altele, particulate matters 

periculoase și benzo(a)piren      carcinogen. Prin inhalarea aerului, respirăm și 

toți acești agenți poluanți otrăvitori care pot determina îmbolnăviri grave! 

 

anotimpului de 
încălzire a caselor  pulberi în suspensie 

benzo(a)piren 

îmbolnăviri 



Smogul apare în principal în timpul anotimpului de încălzire a caselor, din 

octombrie și până în martie, atunci când ne încălzim casele cu cărbune și 

lemn, și uneori, de asemenea, cu deșeuri. În aer există, printre altele, pulberi 

în suspensie periculoase și benzo(a)piren. Prin inhalarea aerului, respirăm și 

toți acești agenți poluanți otrăvitori care pot determina îmbolnăviri grave! 

 

BRAVO! 



AERUL ESTE POLUAT DE: 



AERUL ESTE POLUAT DE: 
: 



AERUL ESTE POLUAT DE: 
: 



AERUL ESTE POLUAT DE: 
: 



CARE SUNT PROCENTELE DE 
SURSE SPECIFICE ÎN 

EMISIILE DE POLUARE? 



Procentul sectoarelor principale în emisiile de poluanți specifici ai aerului în 2016, în Europa 

Agricultură       Comercial, instituțional și gospodării        Producere și distribuție de electricitate          Utilizarea electricității în industrie  

 

 Procese industriale și utilizarea produselor       Transport nerutier        Transport rutier          Deșeuri           Altele 

Sursa:  https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 
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Poluant 
Perioada 

medie 
Prag permisibil / 

țintă 

PM10 
24 ore 50  µg/m3 

1 an 40  µg/m3 

PM2.5 1 an 25  µg/m3 

Benzo(a)piren 1 an 1 ng/m3 

NO2 
1 oră 200 µg/m3 

1 an 40 µg/m3 

SO2 
1 oră 350 µg/m3 

24 ore 125 µg/m3 

Sursa: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level 
 

 



VĂ MULȚUMIM PENTRU 
COOPERARE! 

 

 ACUM ȘTIȚI CE NE 
POLUEAZĂ AERUL! 

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 

considerată responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute aici.  


