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PREFAŢĂ 

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi 
promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi 
actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice 
şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. 
 
Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea 
întreprinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, 
dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, calitatea mediului 
înconjurător, dezvoltarea rurală, sănătate, educaţie, învăţământ, cultură. 
 
Principiile aplicării politicilor de dezvoltare regională: 
 

- Descentralizarea procesului de luare a deciziilor de la nivelul 
central/guvernamental spre cel al comunităţilor regionale. 

 
- Parteneriatul între toţi actorii implicati în domeniul dezvoltării regionale. 
 
- Planificarea  ca proces de utilizare a resurselor (prin programe şi proiecte) în 

vederea atingerii unor obiective stabilite. 
 
- Cofinanţarea, contribuţia financiară a diverşilor actori implicaţi în realizarea 

programelor şi proiectelor de dezvoltare regională. 
 
Planificarea măsurilor în domeniul  mediului la nivel regional: 
 

- Poate cuprinde probleme specifice, chiar locale, dar cu relevanţă regională (care 
impun abordarea regională). 

- Ansamblu de măsuri concepute pentru a raspunde obiectivelor de mediu şi de 
dezvoltare. 

 
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este un document elaborat în vederea 
îmbunătăţirii calităţii mediului în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov şi asigurării suportului 
pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanţare relevante. 
 
PRAM va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectoarele de 
mediu, implementarea sa reprezentând punerea în aplicare a acţiunilor cuprinse în 
matricile plan de acţiune.  
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1. INTRODUCERE 

 

Planificarea regională de mediu reprezintă pentru autorităţile publice de protecţie a 
mediului o oportunitate reală de a elabora un document strategic care să corespundă 
cerinţelor Conferinţei de la Rio, privind identificarea obiectivelor de mediu şi întocmirea 
planurilor şi programelor de acţiune (Agenda 21). 

Planificarea regională poate cuprinde probleme şi subiecte specifice, care au extindere 
locală, dar sunt suficient de semnificative la nivel regional pentru a impune o abordare 
regională. 

Planificarea de mediu ia în considerare prevederile nivelurilor superioare de planificare 
(naţional, european) şi prezintă:  

• analiza critică a situaţiei actuale, tendiţe, determinarea obiectivelor, măsuri 
(generale/speciale); 

• indicatori  pentru controlul rezultatelor. 

Procesul de elaborare a Planurilor Regionale de Acţiune pentru Mediu implică un număr 
mare de actori: autorităţi locale/regionale, experţi consultanţi, organizaţii 
nonguvernamentale, operatori economici, autorităţi/instituţii publice, organisme 
guvernamentale, public interesat etc. 

Scopul dezvoltării acestor planuri îl constituie integrarea consideraţiilor de mediu în 
procesul de planificare a unei regiuni. 

Lucrarea de faţă este rezultatul activităţii tuturor celor care s-au implicat în elaborarea sa 
şi se bazează pe o recenzie a literaturii de specialitate, precum şi a actelor legislative 
naţionale şi internaţionale, completate cu numeroase activităţi practice de culegere şi 
validare a unor date şi informaţii. 

1.1. CE ESTE UN PLAN DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU ŞI CARE ESTE 
ROLUL SĂU  

La începutul deceniului trecut au existat la nivel european preocupări privind stabilirea 
unui cadru general, care să integreze acţiunile desfăşurate în domeniul protecţiei mediului 
în ţările Europei Centrale şi de Est. Eforturile depuse în acest sens s-au materializat în 
documentul cadru adoptat la Conferinţa Ministerială de la Lucerna, Elveţia, 1993, 
intitulat "Programul de Acţiune pentru Mediu - PAM pentru Europa Centrală şi de Est". 
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Acest program de acţiune conturează un proces în mai mulţi paşi pe baza căruia 
guvernele naţionale pot stabili priorităţile de mediu şi cele mai potrivite acţiuni pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în regiune.  

Programul subliniază importanţa identificării acţiunilor prioritare pe baza efectelor 
adverse ale mediului asupra sănătăţii umane şi asupra sănătăţii ecosistemelor locale, 
precum şi necesitatea identificării unei ordini a acţiunilor pentru reducerea acestor efecte. 
Mai mult, PAM descrie strategiile pentru prevenirea poluării şi pentru conservarea 
resurselor şi propune următoarele domenii de acţiune: 

- dezvoltarea dreptului mediului european; 
- implementarea dreptului mediului existent; 
- integrarea politicii de mediu în politicile din alte domenii; 
- promovarea unui model durabil de producţie şi consum; 
- cooperarea cu operatorii, consumatorii şi asociaţiile pentru protecţia mediului; 
- informaţii de mediu; 
- răspunderea de mediu; 
- impactul asupra mediului.  

Ca o particularizare a programului general de protecţie a mediului din Europa a fost 
elaborat în România Programul Naţional de Protecţia Mediului (PNAPM). Acest program 
reprezintă o concretizare a politicii româneşti în domeniul mediului, în strânsă corelaţie 
cu obiectivele dezvoltării durabile. 

În conformitate cu prevederile Conferinţei de la Lucerna, PNAPM a fost elaborat  de 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu sprijinul Agenţiei daneze de 
Protecţia Mediului şi I.C.I.M. Bucureşti şi a fost prezentat la Conferinţa Interministerială 
de la Sofia, Bulgaria, în octombrie 1995. 

În conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile care le revin prin Hotărârea de Guvern 
Nr. 459/2005, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului coordonează elaborarea şi 
monitorizarea planurilor de acţiune regionale pentru protecţia mediului.  

În luna noiembrie 2005, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti a iniţiat 
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu, document care ţine seama de prevederile: 
strategiei ISPA, programelor regionale operaţionale, planului naţional de acţiune pentru 
mediu, planului naţional de dezvoltare, politicilor de dezvoltare regională, planului 
regional de gestiune a deşeurilor, planurilor locale de acţiune (Bucureşti şi Ilfov).    

OOBBIIEECCTTIIVV  GGEENNEERRAALL  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSPPEECCIIFFIICCEE 

OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall: Îmbunătăţirea calităţii mediului în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov şi 
integrarea tuturor consideraţiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure 
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suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanţare relevante, în 
scopul asigurării dezvoltării durabile. 

OObbiieeccttiivvee  ssppeecciiffiiccee::  

• Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare în regiunea 8, până în 2015. 

• Ameliorarea calităţii solului, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi 
reducerea numărului de zone poluate istoric în regiunea 8, până în 2015. 

• Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi în 
regiunea 8, până în 2015. 

• Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
implementării reţelei natura 2000, în regiunea 8. 

• Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea măsurilor preventive în 
cele mai vulnerabile zone din regiunea 8, până în 2015. 

IIMMPPLLIICCAARREEAA  PPUUBBLLIICCUULLUUII  

Procesul consultativ a fost condus de către Grupul de Lucru al PRAM împreună cu 
coordonatorul PRAM şi responsabilul Grupului de Lucru. Acest proces a inclus o serie de 
activităţi specifice: 

- publicarea documentului PRAM pe pagina web a Autorităţii regionale pentru 
protecţia mediului, împreună cu solicitarea către toţi membrii comunităţii de a 
face comentarii (sugestii şi propuneri) pe care să le transmită într-un interval de 
timp stabilit; 

- publicarea de anunţuri în mass-media cu privire la supunerea documentului 
PRAM dezbaterii publice, cu indicarea punctelor de contact; 

- organizarea dezbaterii publice a documentului PRAM: anunţuri publice în presă, 
invitaţii către toţi membrii Grupului de Lucru al PRAM şi către alţi reprezentanţi 
ai factorilor implicaţi şi interesaţi, afişaj la sediul ARPM Bucureşti şi pe pagina 
web a agenţiei; 

- editarea şi distribuirea materialelor informative (afişe). 

PPLLAANNUULL  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  AACCŢŢIIUUNNEE  PPEENNTTRRUU  MMEEDDIIUU  ––  BBUUCCUURREEŞŞTTII  ––  IILLFFOOVV  

Reprezintă un proces ciclic pentru planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de 
mediu la nivel regional. Ciclul PRAM, în ansamblu, este un sistem de management al 
cărui scop este de a identifica, prioritiza şi implementa măsurile de mediu la nivelul 
Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov.  

Presupune implicarea nu numai a instituţiilor guvernamentale cu responsabilităţi în 
luarea deciziilor şi implementarea măsurilor pentru protecţia mediului ci şi a altor 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, comunităţilor  patronale şi societăţii civile. 
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Se adresează următoarelor probleme de management: 

• Insuficienţa resurselor pentru soluţionarea problemelor de mediu la nivel regional.  
• Asigurarea armonizării priorităţilor identificate la nivel regional cu cele 

identificate la nivel naţional. 
• Nivelul redus de conformare cu legislaţia naţională. 
• Capacitatea redusă de utilizare a surselor de finanţare disponibile. 

Contribuie la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectoarele de mediu. 
Este un proces ciclic pentru planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de mediu 
la nivel regional.  

1.2. STRUCTURA ŞI METODOLOGIA UTILIZATĂ PENTRU 
ELABORAREA PRAM 

Procesul de elaborare a Planului Regional de Acţiune Pentru Mediu a început în luna 
noiembrie 2005 şi s-a finalizat în luna noiembrie 2007. 

Cadrul legislativ a fost asigurat de actele normative existente în legislaţia României, acte 
prin care s-au transpus directivele Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului. De 
asemenea, s-au avut în vedere angajamentele asumate de România prin Capitolul 22 al 
documentului de poziţie pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi măsurile din 
planurile de acţiune la nivel local pentru implementarea acquis-ului comunitar. 

Întregul proces de elaborare a PRAM a respectat metodologia aprobată de către 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor „Manual pentru elaborarea planurilor 
regionale de acţiune pentru mediu” apărut în cadrul Programului Phare de asistenţă 
tehnică pentru întărirea agenţiilor de protecţie a mediului (APM) şi înfiinţarea agenţiilor 
regionale de protecţie a mediului (ARPM). 

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) a avut o structură organizatorică 
instituţionalizată prin Memorandumul de cooperare încheiat la data de 14 Aprilie 2006 
între: Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, Prefectura Municipiului 
Bucureşti, Prefectura Judeţului Ilfov, Consiliul Judeţean Ilfov şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti. Instituţionalizarea PRAM a marcat angajamentul celor implicaţi 
de a face toate eforturile pentru elaborarea şi implementarea PRAM. 

Structura organizatorică a PRAM a cuprins următoarele componente: Comitetul de 
Coordonare şi Grupul de Lucru divizat în 5 subgrupuri de lucru, pe domenii de interes.  

Pentru aceste componente a fost elaborat un Protocol privind organizarea şi funcţionarea 
Comitetul de Coordonare (CC) si a Grupurilor de Lucru (GL) pe toată perioada de 
desfăşurare a procesului. 
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Comitetul de Coordonare (CC) a reprezentat componenta de decizie a structurii 
organizatorice a PRAM. 

 Tabel nr. 1.2.1 Comitetul de Coordonare al PRAM Bucureşti - Ilfov 

Nr. 
Crt. INSTITUŢIA 

REPREZENTANŢI 
COMITET DE COORDONARE 

 

1.  

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului 

DORINA CRISTOVEANU, Director 
Direcţia Dezvoltare Durabilă 

ANCA TEVI, Consilier asistent 

2.  Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti – Ilfov 

DAN NICULA, Director 

MARIA MĂNESCU 

3.  Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti 

SANDA PETRIŞOR, Consilier 
Superior, Serviciul Monitoring, sinteză 

şi coordonare 

4.  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov 

SANDA CIOROIU, Consilier 
Superior, Serviciul Monitoring, Sinteză 

şi coordonare 

GABRIELA DOROJAN, Consilier 
Principal, Serviciul Implementare, 

politici de mediu 
5.  Agenţia Naţională pentru Intreprinderi 

Mici şi Mijlocii şi Cooperaţii SIMONA UGLEA, Consilier juridic 

6.  Prefectura Municipiului Bucureşti CĂTĂLIN DEACONESCU, 
Subprefect 

7.  Prefectura Judeţului Ilfov 
OCTAVIAN PERPELEA, Consilier 

SONIA DRĂGULESCU 

8.  Universitatea din Bucureşti – Centrul 
de Cercetare a Mediului şi Efectuare a 

Studiilor de Impact (CCMESI) 

MARIA PĂTROESCU Director 
CCMESI, Prof. dr. univ. 

9.  Centrul Regional de Protecţie a 
Mediului pentru Europa Centrală şi de 

Est – Biroul Local România 
MAGDA CHITU, Manager Proiecte, 

10.  Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti 

DUMITRU STĂNESCU, Secretar 
general 

11.  Consiliul Judeţean Ilfov FLAVIUS ARDELEAN, Consilier 
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Grupul de Lucru (GL) a fost format din experţi cu o vastă experienţă, în domeniul 
protecţiei mediului. Pentru eficientizarea procesului PRAM au fost constituite 5 
subgrupuri de lucru. 

Tabel nr. 1.2.2 Grup de Lucru  „Managementul deseurilor” 

Nr. 
Crt. INSTITUŢIA ADRESA REPREZENTANŢI 

GRUP DE LUCRU 
1.  Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor 
Bd. Libertăţii nr.12, sector 

5, RO – 040129 
MARIA MONICA 

ŞERBAN 
2.  Consiliul Judeţean Ilfov Str. Gheorghe Manu nr.18, 

sector 1 FLAVIUS ARDELEAN 

3.  Instituţia Prefectului 
Judeţul Ilfov 

Str. Smârdan nr.3, 
Bucureşti, sector 3 MARIAN GHINESCU 

4.  Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti 

Bd. Regina Elisabeta 
nr.47, Sector 5, Bucureşti ALINA IFRIM 

5.  Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti 

Aleea Lacul Morii Nr.1, 
Sector 6, Bucureşti, cod 

77613 

MARIA PETCU 

LILIANA PATRU 

6.  
REBU 

RER Ecologic Service 
Bucureşti S.A. 

Bd. Tudor Vladimirescu 
nr.35, sector 5, cod 

050881 

CATALIN DOROJAN 

CRISTINA POPA 

DRAGOMIR 
LAURENŢIU 

7.  S.C. Supercom S.A. 
Str. Gherghitii 

nr.27, sector 2 
OCTAVIAN BURLACU 

8.  Agenţia Naţională 
pentru Protecţia 

Mediului 

Aleea Lacul Morii Nr.151, 
Sector 6, Bucureşti 

ANDREEA CAZACIOC 

RAMONA NICULESCU 

NICOLETA TUTA 

GABRIELA HALIP 

9.  Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov 

Str. Lucreţiu 

Pătrăşcanu nr.3, Sector 3, 
cod postal 030502, 

Bucuresti 

DANILA VIERU 

 

 
10.  S.C. Iridex Group 

Import Export S.R.L. 
Şos. Bucureşti – Ploieşti 

nr.17, Bucureşti MIHAIL  MOISA 

11.  Agenţia Regională 
pentru Protecţia 

Aleea Lacul Morii Nr.1, 
sector 6 

EMILIA PĂUNESCU – 
BUCUR 
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Mediului 

12.  S.C. ECO Anvelope 
S.A. 

Str. Hatman Arbore nr.3-7, 
bl.A, et.3, sector 1, 

Bucureşti 
FLORIN BRABETE 

13.  

S.C. ECO-ROM 
Ambalaje S.A. 

 

 

Bd. 1 Mai nr. 51-55, 
Sector 6, Bucureşti, cod 

061629 

PO BOX 66-104 

MIHAI SOLEA Director 
proiect 

14.  Asociaţia Experţilor de 
Mediu 

Calea Plevnei Nr. 46-48, 
corp C, et.1, camera 10, 

sector 1, 010233, 
Bucureşti 

ARINDA CADARIU 

 

PAUL CLAUS 

15.  URBAN S.A. 

 

Bd. Timişoara nr.12-14, 
Sector 6 

ALECU PAUL 

ALEXANDRU PREDOI 

16.  ROSAL Grup 

 

Şos. Dudesti – Pantelimon 
nr.4-6, Sector 3, Bucureşti LAVINIA PANAIT 

17.  PMB- serviciul 
salubritate şi iluminat 

public 

Bd. Regina Elisabeta 
nr.47, sector 5 ELENA BERCUS 

18.  PMB – Direcţia de 
protecţie a mediului şi 

educaţie-ecocivică 

Bd. Regina Elisabeta 
nr.47, sector 5 RODICA RASPOPA 

Tabel nr. 1.2.3 Grup de Lucru „Biodiversitate/Natura 2000” 

Nr. 
Crt. INSTITUŢIA ADRESA REPREZENTANŢI 

GRUP DE LUCRU 

1. Ministerul Mediului 
şi Gospodăririi 

Apelor 

Bd. Libertăţii nr.12, sector 
5, RO – 040129 

MARIA MONICA 
SERBAN 

2. Agenţia Naţională 
pentru Protecţia 

Mediului 

Aleea lacul Morii Nr.151, 
sector6, Bucureşti 

SILVIA MOISE 

RAMONA NICULESCU 

MIHAELA STĂNESCU 
3. Instituţia Prefectului 

Judeţul Ilfov 
Str. Smârdan nr.3, 
Bucureşti, sector 3 MARIAN GHINESCU 

4. Instituţia Prefectului 
Municipiului 

Bucureşti 

Bd. Regina Elisabeta nr.47, 
Sector 5, Bucureşti ALINA IFRIM 
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5. Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Ilfov 

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu 
nr.3, Sector 3, cod postal 

030502, Bucureşti 

MARIA COMAN 

ANA - MARIA ENE 

6. Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Bucureşti 

Aleea Lacul Morii Nr.1, 
Sector 6, Bucureşti , cod 

77613 

GABRIELA 

RĂILEANU 

ELENA SERB 
7. Unesco Pro Natura Calea Plevnei nr.61, sector 1 DOINA CIOACĂ 

8. 
Institutul de 
Cercetări şi 

Amenajari Silvice 
(ICAS) 

Ştefăneşti nr.128,    
Bucureşti, 077190 

IOVU ADRIAN BIRIŞ 

IOAN STETCA 

9. Agenţia Regională 
Pentru Protecţia 

Mediului 

Aleea Lacul Morii Nr.1, 
sector 6 DANA ERSCOI 

10. Consiliul Judeţean 
Ilfov 

Str. Gheorghe Manu nr.18, 
sector 1 FLAVIUS ARDELEAN 

11. Societatea 
Ornitologică 

Română 
 LUMINIŢA LAIU 

12. Muzeul Naţional de 
Istorie Naturală 
Grigore Antipa 

Şos. Kiseleff Nr.1, sector 1, 
Bucureşti Dr. VICTORIA TATOLE 

Tabel nr. 1.2.4 Grup de Lucru „Calitatea aerului şi schimbări climatice” 

Nr. 
Crt. INSTITUŢIA ADRESA REPREZENTANŢI 

GRUP DE LUCRU 

1. Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor 

Bd. Libertăţii nr.12, 
sector 5, RO – 

040129 

MARIA MONICA 
ŞERBAN 

2. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti 

Aleea Lacul Morii 
Nr.1, Sector 6, 

Bucureşti , cod 77613 
GABRIEL CIUIU 

3. Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului 

Aleea Lacul Morii 
Nr.151, Sector 6, 

Bucureşti 

MIHAELA STĂNESCU 

ANTONIA 
DUMITRESCU 

MARIA WITEK 
4. Agenţia Pentru Protecţia 

Mediului Ilfov 
Str. Lucreţiu 

Pătrăşcanu nr.3, MIHAELA PĂUNESCU 
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Sector 3, cod poştal 
030502, Bucureşti 

5. Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Regional 

Bucureşti 

Bd. Unirii nr.78, Bl. 
J2, parter, sector 3 MARIANA MOCANU 

6. Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului 

Aleea Lacul Morii 
Nr.1, sector 6 LILIANA ROŞCA 

7. Consiliul Judeţean Ilfov 

 

Str. Gheorge Manu 
nr.18, Sector 1, 

Bucureşti 
FLAVIUS ARDELEAN 

8. DSP Bucureşti Str. Avrig nr.72-74 MIHAELA 
BĂLĂCEANU 

9. DSP Ilfov 

 

Str. Aviator 
Popişteanu nr.46, 

sector 1, Bucureşti 
ANTOANETA RUSU 

10. 
Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor – 

Administraţia Naţională de 
Meteorologie R.A. 

Sos. Bucureşti – 
Ploieşti nr.97, Sector 
1, 013686 Bucureşti 

VICTOR ION 
PESCARU 

11. Regia Autonomă de 
Transport Bucureşti 

Bd. Dinicu Golescu 
Nr.1, sector 1, 

Bucureşti 
CRISTINA BALTĂ 

12. Instituţia Prefectului Judeţul 
Ilfov 

Str. Smârdan nr.3, 
Bucureşti, sector 3 MARIAN GHINESCU 

13. Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti 

Bd. Regina Elisabeta 
nr.47, Sector 5, 

Bucureşti 
ALINA IFRIM 

Tabel nr. 1.2.5 Grup de Lucru „Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate, calitatea 
apelor de suprafaţă şi subterane” 

Nr. 
Crt. INSTITUŢIA ADRESA REPREZENTANŢI 

GRUP DE LUCRU 

1. Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor 

Bd. Libertăţii nr.12, 
sector 5, RO – 

040129 

MARIA MONICA 
ŞERBAN 

2. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti 

Aleea Lacul Morii 
Nr.1, Sector 6, 

Bucureşti , cod 77613 

SANDA PETRISOR 

MARIANA CRANGAS

3. S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Str. Aristide 
Demetriade nr.2, 

sector 1, cod 010147, 
Bucureşti 

EPSICA CHIRU 

4. Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului 

Aleea Lacul Morii 
Nr.151, Sector 6, 

Bucureşti 

MIHAELA 
STĂNESCU 

 17 



                                                                                                                      Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

DANIEL DUŢA 

AMGLIA 
TURTURGAN 

5. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov 

Str. Lucreţiu 
Pătrăşcanu nr.3, 

Sector 3, cod poştal 
030502, Bucureşti 

GABRIELA 
DOROJAN 

6. Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti 

Aleea Lacul Morii 
Nr.1, sector 6 LILIANA ROSCA 

7. 

Administraţia Naţională Apele 
Române, Direcţia Apelor 

Argeş Vedea – Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Ilfov - 

Bucureşti 

Splaiul Independenţei 
Nr.294 

DANIEL STANCIU 

 

MARCELA PAIDIU 
8. Autoritatea de Sănătate 

Publică Bucureşti Str. Avrig nr.72-74 MIHAELA 
BĂLĂCEANU 

9. 
Autoritatea de Sănătate 

Publică Ilfov 

 

Str. Aviator 
Popişteanu nr.46, 

sector 1, Bucureşti 
ANTOANETA RUSU 

10. Consiliul Judeţean Ilfov 

 

Str. Gheorge Manu 
nr.18, Sector 1, 

Bucureşti 
FLAVIUS ARDELEAN

11. Instituţia Prefectului Judeţul 
Ilfov 

Str. Smârdan nr.3, 
Bucureşti, sector 3 MARIAN GHINESCU 

12. Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti 

Bd. Regina Elisabeta 
nr.47, Sector 5, 

Bucureşti 
ALINA IFRIM 

13. 
Administraţia Lacuri, Parcuri 

şi Agrement (ALPA) 

 

Şos. Bucureşti - 
Ploieşti Nr.8, sector 

1, Bucureşti 

OCTAVIAN 
RĂDULESCU 

ANA RANETE 

14. 

Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti  

Facultatea de Hidrotehnică, 
Catedra de Inginerie Sanitară 

şi Protecţia Apelor 

Bd. Lacul Tei 124, 
Sector 2, 020396 EDUARD DINET 
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Tabel nr. 1.2.6 Grup de Lucru  „Urbanism şi mediu/Zone degradate/Calitatea solului” 

Nr. 
Crt. INSTITUŢIA ADRESA REPREZENTANŢI 

GRUP DE LUCRU 

1. Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor 

Bd. Libertăţii nr.12, 
sector 5, RO – 

040129 

MARIA MONICA 
ŞERBAN 

2. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti 

Aleea Lacul Morii 
Nr.1, Sector 6, 

Bucureşti , cod 77613

IONUŢ ALECU 

ELENA SERB 

3. 

Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor – Institutul 

Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Protecţia 
Mediului – ICIM Bucureşti 

Spl. Independenţei 
nr.294, sector 6, cod 
060031, Bucureşti 

LUMINIŢA 
ATUDOREI 

4. Societatea Ornitologică 
Română 

Bd. Marăsti nr.61 
cam.323+324, sector 

1, cod 011464, 
Bucureşti 

DAN HULEA 

LUMINIŢA LAIU 

LAVINIA 
RĂDUCESCU 

5. Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului 

Aleea Lacul Morii 
Nr.151, Sector 6, 

Bucureşti 

ANDREEA 
CAZACIOC 

IOAN BĂCEANU 

RAMONA 
NICULESCU 

6. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov 

Str. Lucreţiu 
Pătrăşcanu nr.3, 

Sector 3, cod poştal 
030502, Bucureşti 

MIHAI STOICA 

7. 
Primaria Municipiului 
Bucureşti – Direcţia de 

Urbanism şi Amenajare a 
Teritoriului 

Bd. Regina Elisabeta 
Nr.47, sector 5, 

Bucureşti 
ELISABETA VLASE 

8. Consiliul Judeţean Ilfov 

 

Str. Gheorge Manu 
nr.18, Sector 1, 

Bucureşti 
ELENA MAICAN 

9. Centrul de Planificare Urbană Str. Academiei nr.3-
5, sector 3, Bucureşti RODICA GHEORGHE 
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şi Metropolitană Bucureşti 

 

10. REC România 

 

Str. Episcop Timus 
nr.4, Sector 1, 

Bucureşti 
MAGDA CHITU 

11. Autoritatea de Sănătate Publică 
Bucureşti Str. Avrig nr.72-74 MIHAELA 

BĂLĂCEANU 

12. 
Universitatea din Bucureşti – 

Centrul de Cercetare a 
Mediului şi Efectuare a 

Studiilor de Impact (CCMESI) 

Bd. Nicolae Bălcescu 
Nr.1, sector 1, 

Bucureşti, 010041 
MARIA PĂTROESCU 

13. 
Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului Urban 

Proiect – Bucureşti 

Str. Nicolae Filipescu 
nr.53-55, sector 2, 

cod 020961, 
Bucureşti 

ELENA STANCU 

14. Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva Direcţia Silvică 

Bucureşti 

Şos. Pipera nr.46, 
Bucureşti, Sector 2 EMIL RADU 

15. 
Direcţia pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală 

 

Bd. Regina Elisabeta 
Nr.47, Sector 5, 

camera 360, etaj III. 

VIOREL 
CHIOVEANU 

16. Asociaţia ALMA RO 

 

Calea Plevnei nr.46-
48, Corp C, etaj 1, 
camera C, 010233, 

Bucureşti 

ELIZA TEODORESCU

17. Autoritatea de Sănătate Publică 
Ilfov 

Str. Aviator 
Popişteanu nr.46, 

sector 1, Bucureşti 
ANTOANETA RUSU 

18. Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului 

Aleea Lacul Morii 
Nr.1, Sector 6, 

Bucureşti 

LILIANA 

ROŞCA 
19. Instituţia Prefectului Judeţul 

Ilfov 
Str. Smârdan nr.3, 
Bucureşti, sector 3 MARIAN GHINESCU 

20. Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti 

Bd. Regina Elisabeta 
nr.47, Sector 5, 

Bucureşti 
ALINA IFRIM 

21. 
Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti 

 

Bd. Dinicu Golescu 
Nr.1, sector 1, 

Bucureşti 
CRISTINA BALTĂ 

COORDONATOR PROIECT: ing. Iulia Dinu, Agenţia Regională pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti pentru regiunea 8 Bucureşti – Ilfov.  
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RESPONSABIL GRUP DE LUCRU: ecolog Ana - Maria Nistorescu, Agenţia 
Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti pentru Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov. 

În cadrul procesului de elaborare a PRAM au fost parcurse următoarele etape: 

• Iniţierea, organizarea şi instituţionalizarea procesului. 
• Identificarea şi evaluarea problemelor şi aspectelor de mediu; stabilirea 

priorităţilor de mediu. 
• Elaborarea planului de acţiune. 
• Dezbaterea publica a documentului PRAM. 
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2. STAREA INIŢIALĂ A REGIUNII 8 BUCUREŞTI – ILFOV 

 

2.1.  INFORMAŢII GENERALE ASUPRA REGIUNII 8 BUCUREŞTI – ILFOV 

Situată în sudul ţării, Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov are o suprafaţă de 1821 km2 din care: 
238 km2  (12,5%) reprezintă teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti şi 1583 km2  
(87,5%) teritoriul administrativ al judeţului Ilfov. Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov  are 
următoarele coordonate geografice: 44°24'49" latitudine nordică (la fel ca şi Belgradul, 
Geneva, Bordeaux, Minneapolis) şi 26°05'48" longitudine estică (ca şi Helsinki sau 
Johannesburg). Cele două unităţi administrative ocupă 0,76% din suprafaţa României. 

Conform Anuarului Statistic al României (2006) Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov era 
alcătuită din 4 oraşe (Buftea, Otopeni, Popeşti - Leordeni, şi Voluntari) la care se adaugă 
municipiul Bucureşti, 32 de comune şi 67 de sate. 

Ca număr de locuitori se detaşează municipiul Bucureşti cu 1.924.959 locuitori, urmat de 
oraşele Voluntari şi Buftea. Condiţiile fizice, economice şi sociale favorabile generează 
un aflux al populaţiei spre regiune, astfel numărul real al acesteia fiind mai mare decât cel 
înregistrat. 

2.2. CARACTERISTICI FIZICE ŞI GEOGRAFICE 

Caracteristici geologice  

Din punct de vedere geologic, în fundamentul Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov se disting 
formaţiuni de vârstă precambriană cutate şi metamorfozate ce aparţin Platformei 
Moesice. Peste acestea se întâlnesc depozite sedimentare din calcare, marne şi gresii în 
facies lacustru şi fluviatil, de vârstă mezozoică şi neozoică. 

Cele mai recente formaţiuni sunt cele cuaternare, reprezentate prin stratele de Frăteşti 
(trei orizonturi de pietrişuri şi nisipuri separate de argile), peste care urmează un complex 
marnos din pleistocenul mediu ce creşte în grosime de la S (20 m) la N (peste 100 m), 
apoi complexul nisipurilor de Mostiştea (10 - 20 m grosime), argile şi argile nisipoase şi 
orizontul pietrişurilor şi nisipurilor de Colentina.  

Caracteristica esenţială a substratului geologic este dată de prezenţa sedimentarului, 
reprezentat prin depozite löessoide (numite şi Luturi de Bucureşti), care acoperă întreaga 
zonă cu excepţia celor inundabile. Sub pătura de löess se află un strat de nisipuri şi 
pietrişuri (pleistocene superioare), dispuse pe un pat argilos într-o structură torenţială 
încrucişată, care cantonează straturi de apă freatică. 
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Importanţa cea mai mare pentru urbanism şi amenajarea teritoriului o reprezintă 
suportabilitatea depozitelor sedimentare pentru amenajări de mare anvergură. Astfel, 
depozitele löessoide ridică cele mai mari probleme, întrucât de acestea se leagă apariţia 
tasărilor ce contribuie la creşterea costurilor de amenajare şi întreţinere a obiectivelor 
economice, sociale ori a spaţiilor rezidenţiale. Apariţia crovurilor şi a padinelor 
contribuie la scăderea productivităţii terenurilor agricole, fapt ce impune creşterea 
costurilor de menţinere a calităţii acestora prin lucrări de îmbunătăţiri funciare. 

Rocile friabile prezintă o vulnerabilitate ridicată la eroziune eoliană şi fluvială, iar 
prezenţa argilelor şi marnelor creşte vulnerabilitatea la procese de versant sau la 
înmlăştiniri. Astfel, rocile friabile reprezintă un factor major de restrictivitate în special 
în lungul cursurilor de apă, acolo unde întreţinerea amenajărilor necesită costuri 
suplimentare de evitare a proceselor de eroziune şi acumulare.  

Influenţă semnificativă asupra calităţii aerului, apelor şi solurilor o au rocile friabile care 
sunt foarte uşor de erodat prin acţiune fluviatilă şi eoliană, fapt ce contribuie la creşteri 
semnificative ale concentraţiilor pulberilor sedimentabile şi în suspensie în atmosferă, a 
suspensiilor în apă şi scăderea fertilităţii solurilor prin eroziune.  

Astfel, litologia se constituie într-un important factor restrictiv pentru amenajările de 
mare anvergură, în special în cazul în care acestea urmează a fi realizate în apropierea 
cursurilor de apă sau a zonelor cu pante relativ ridicate. 

Fenomenele de acumulare a aluviunilor reprezintă un important factor care trebuie 
considerat în realizarea de amenajări, acestea fiind specifice în lungul văilor la ape mari, 
dar şi zonelor de vărsare. Astfel, debitele importante de aluviuni care sunt transportate de 
marile râuri în perioadele cu scurgere maximă, pot genera probleme la nivelul unor 
amenajări antropice (acumulări, amenajări realizate în albiile râurilor etc.). Trebuie luate 
în calcul atât cursurile mari de apă (Argeş, Dâmboviţa), cât mai ales cursurile mici 
neamenajate, care pot genera transformări semnificative la nivelul spaţiilor învecinate în 
timpul precipitaţiilor abundente. 

Riscurile seismice. Intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul 
privind zonarea seismică a teritoriului României, este de VIII grade MSK, perioada 
medie de revenire a cutremurelor de pământ fiind de cca. 10 ani pentru cutremurele de 6 
grade pe scara Richter, 20 ani pentru cele de 7 grade, 50 ani pentru cele de 8 grade şi 200 
- 300 ani pentru cele de 9 grade. Intensitatea seismică scade de la nord (Nuci) spre sud 
(Comana şi Lunca Dunării), odată cu creşterea distanţei faţă de zona vrânceană. Riscurile 
seismice reprezintă un important factor de restrictivitate, chiar dacă frecvenţa seismelor 
de amploare nu este foarte ridicată. Cu toate acestea numărul mare de obiective 
economice şi sociale potenţial afectate de aceste fenomene naturale fac ca ele să 
reprezinte un important factor luat în considerare în numeroase domenii de activitate 
(construcţii civile şi industriale, amenajări diverse, asigurări etc.).  
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Dezechilibrele socio-economice generate de riscurile seismice sunt legate în primul rând 
de dimensiunea ridicată a pagubelor pe care le pot produce.Acestea se reflectă direct 
asupra calităţii factorilor de mediu, în special prin accentuarea dimensiunii unor riscuri 
tehnogene. De asemenea, degradarea suprafeţelor construite creşte incidenţa poluării cu 
pulberi în suspensie şi sedimentabile. 

Elementele de favorabilitate sunt raportate la prezenţa rocilor de construcţie (nisipuri, 
pietrişuri, argile), a depozitelor de hidrocarburi şi a rezervelor de apă. 

Astfel, Lunca Argeşului a devenit o sursă semnificativă de materii prime industria 
materialelor de construcţii (Ogrezeni, Malu Spart, Stoeneşti, Găiseni, Grădinari, Novaci, 
Buda, Dărăşti-Ilfov, Fălăştoaca, Goştinari). Alături de Lunca Argeşului, importante prin 
volumul de nisipuri şi pietrişuri exploate, se detaşează Sabarul (Vidra), Pasărea 
(Baloteşti) şi Ciorogârla (Clinceni). De asemenea, argilele, marnele, nisipurile şi 
pietrişurile din orizonturile cuaternare se exploatează de către comunităţile locale sau 
pentru industria materialelor de construcţie (Pantelimon, Bucureşti). Incidenţa asupra 
mediului a acestor exploatări este foarte ridicată, întrucât în foarte multe cazuri 
capacitatea maximă de exploatare este depăşită, determinând intensificarea proceselor de 
eroziune, iar poluarea cu pulberi devine un fenomen caracteristic. 

Resursele de petrol şi gaze (Popeşti-Leordeni, Bălăceanca, Bragadiru, Bolintin-Vale, 
Ileana, Jilava, Căţelu etc.) sunt cantonate în depozitele mezozoice (cretacic inferioare) şi 
neozoice (meoţian-sarmaţian). Acestea au un caracter disparat, contribuie la 
îmbunătăţirea bazei energetice a regiunii, dar şi la poluarea cu hidrocarburi a solului.  

Structura geologică, este reprezentată printr-o alternanţă a  stratelor cu argile şi marne cu 
cele de nisipuri şi pietrişuri. Aceasta  permite cantonarea unor volume importante de ape 
subterane care pot susţine activităţi socio-economice de amploare în cazul în care sunt 
gestionate corespunzător. Nu trebuie neglijate nici resursele de ape geotermale care pot 
reprezenta în perspectivă o modalitate de impulsionare a turismului balnear. 

Relieful 

Din punct de vedere geomorfologic, Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se suprapune peste 
Câmpia piemontan-terminală Vlăsia, situată între Argeş, Ialomiţa, câmpiile de subsidenţă 
Titu, Gherghiţei şi Săratei. În Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov sunt cuprinse şase subunităţi: 
Câmpia Snagovului, Câmpia Maia, Câmpia Moviliţei, Câmpia Bucureştiului, Lunca 
Argeş-Sabar şi Câmpul Câlnăului. Altitudinea câmpiei variază între 50 şi 120 m, având 
un aspect morfologic neted. Înclinarea reliefului este în general V-E în nord şi NV-SE în 
centru şi sud. 

Dintre formele de relief se detaşează şi terasele, care reprezintă spaţii favorabile pentru 
dezvoltarea activităţilor agricole şi a aşezărilor umane. Acestea reprezintă totodată spaţiu  
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de manifestare a unei game variate de riscuri geomorfologice. Astfel, Argeşul are în acest 
spaţiu un sistem de trei terase, dezvoltate mai ales pe partea stângă a râului.  

Mediul luncilor este bine reprezentat în lungul arterelor hidrografice care traversează 
zona, respectiv Argeş, Ialomiţa şi Dâmboviţa. Celelalte râuri au lunci care prin 
dimensiuni şi morfometrie nu aduc modificări semnificative la nivelul elementelor de 
peisaj şi nu influenţează semnificativ calitatea mediului. 

Condiţionate atât de factorii naturali (grosimea stratului de löess de 3 - 15 m, adâncimea 
fragmentării de 2 - 20 m, densitatea fragmentării de 0,3 - 2,5 km/km2, pantele reduse 1 - 
3‰, panta malurilor şi versanţilor între 7- 450, oscilaţiile climatice, gradul de acoperire 
cu vegetaţie), cât şi de factorii antropici (rambleeri, debleeri, construcţii de drumuri, 
poduri, pieţe, construcţii hidrotehnice, utilizarea terenurilor etc.), procesele de modelare 
actuală a reliefului se constituie adesea într-un factor restrictiv în raport cu dezvoltarea 
suprafeţelor construite şi modul de utilizare a terenurilor. 

Cele mai frecvente riscuri geomorfologice cu areal de manifestare în Regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov, care conduc la modificarea reliefului sunt tasarea, sufoziunea, 
pluviodenudarea, spălarea areolară, deflaţia şi procesele gravitaţionale. Toate aceste 
procese naturale sunt accentuate prin acţiune antropică (despăduriri, desţeleniri, folosirea 
parazăpezilor, construcţia de căi de comunicaţie etc).  

De asemenea, scurgerea redusă favorizează apariţia înmlăştinirilor locale. Acestea 
afectează calitatea apelor freatice prin transferul în subteran al unor compuşi poluanţi 
(pesticide, azotaţi, azotiţi). Riscul maxim de apariţie al acestui fenomen se înregistrează 
în proximitatea depozitelor de deşeuri, dar şi pe terenurile agricole unde se practică sau s-
a practicat agricultura chimizată.  

Condiţii climatice 

Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se încadrează într-o zonă cu climat temperat – continental 
cu nuanţe de excesivitate; datorită altitudinii reduse regiunea se află în etajul climatic de 
câmpie. Alături de factorii generali care influenţează clima regiunii, o importanţă 
deosebită este reprezentată de barajul carpatic, prezenţa Dunării şi foehnizarea în zona de 
curbură. 

În acest spaţiu se resimt influenţele caracteristice zonei de contact a maselor de aer 
continentale estice cu cele vestice sau sudice, imprimând climei nuanţe de excesivitate. 
Verile au un climat în care se resimte destul de puternic caracterul arid şi continental, 
fiind caracterizate prin valori termice ridicate, insolaţie prelungită şi umiditate relativă a 
aerului redusă. Iernile sunt influenţate de prezenţa maselor de aer rece est-continentale, 
caracterizate prin scăderea apreciabilă a temperaturii aerului precum şi numeroase zile cu 
viscol (datorate crivăţului).  
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Radiaţia solară globală este de 125.390 kcal/cm2 pe suprafaţa orizontală, valoarea 
maximă a insolaţiei înregistrându-se în iulie, de 18,330 kcal/cm2 la Bucureşti-Filaret şi 
18,21 kcal/cm2 la Afumaţi, iar cea minimă în decembrie, de 3,040 kcal/cm2 şi respectiv 
3.04 kcal/cm2. În municipiul Bucureşti intensitatea radiaţiei solare scade în situaţii de 
stabilitate atmosferică cu circa 20 - 30% pentru spectrul radiaţiilor vizibile şi cu 90% 
pentru radiaţiile ultraviolete. 

Media anuală a temperaturii aerului (calculată pentru perioada 1961 – 2000), 
înregistrează valori cuprinse între 9,80C  la Tâncăbeşti şi 11,20C la Bucureşti-Filaret.  În 
cazul municipiului Bucureşti se înregistrează variaţii ale mediilor multianuale de 0,90C 
(Observatorul Astronomic din B-dul Ana Ipătescu 11,5ºC, Bucureşti-Filaret 11.20C, 
Bucureşti-Băneasa 10,6ºC), influenţa spaţiilor construite fiind evidentă. La Bucureşti-
Filaret, diferenţele cele mai mari se înregistrează în perioadele cu precipitaţii reduse 
cantitativ (februarie - martie – 0.7-0.80C, septembrie-octombrie – 0,9-10C), ceea ce 
favorizează procesele de aerare a mediului urban prin intermediul brizei urbane. Acest 
fenomen evidenţiază clar prezenţa fenomenului de insulă de căldură urbană, care 
cuprinde o mare parte a intravilanului municipiului Bucureşti pe orizontală, iar pe 
verticală se manifestă ca un clopot urban (fenomenul de horn) având de 3 - 4 ori 
înălţimea blocurilor oraşului (150 - 200 m).  

În cursul anului temperatura medie lunară a aerului înregistrează o maximă în iulie şi o 
minimă în ianuarie.  

Temperaturile maxime absolute au atins 42.4oC la Bucureşti-Filaret, 42.2oC la Bucureşti-
Băneasa  şi 41.1oC la Bucureşti-Afumaţi la data de 5 iulie 2000. Temperaturile minime 
absolute au coborât sub -30 oC astfel: -32.2oC la Bucureşti-Băneasa, -30.0oC la Bucureşti-
Filaret, la data de 25 ianuarie 1942 şi -30.21oC la Bucureşti-Afumaţi la data de 6 
februarie 1954. În raport cu temperaturile extreme, amplitudinea absolută a atins valori de 
peste 70oC (74.4oC la Bucureşti-Băneasa, 72.4oC la Bucureşti-Filaret). 

Umiditatea relativă a aerului are valori medii anuale care variază între 75 şi 80%, 
valorile scăzând în timpul verii la 67 - 69% la Bucureşti-Filaret, 69 - 71% la Bucureşti-
Băneasa şi Bucureşti-Afumaţi.  

De umiditatea ridicată a aerului este legată apariţia ceţii, anual producându-se 40 – 50 de 
cazuri, cu frecvenţă mai mare în zona lacurilor şi a cursurilor de apă. Cele mai frecvente 
fenomene cu ceaţă se semnalează în intervalul octombrie-martie.  

Precipitaţiile atmosferice reprezintă un parametru meteorologic important în evaluarea 
calităţii aerului. Cele mai mari cantităţi medii anuale de precipitaţii cad deasupra 
municipiului Bucureşti (613,1 mm la Bucureşti-Filaret), favorizând transferul poluanţilor 
din aer şi suprafaţa topografică spre sistemele acvatice.  
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Se observă scăderea cantităţilor de precipitaţii de la nord spre sud şi de la vest spre est. 
De asemenea, în sudul municipiului Bucureşti cantitatea de precipitaţii scade la sub 550 
mm (staţiile Vidra şi Măgurele). 

Dacă luăm în calcul numai datele din ultimii 15 ani se observă un contrast mai ridicat 
dintre anii secetoşi (1990, 1992, 2000) şi cei ploioşi (1991, 1997, 1999).  

Cantităţile cele mai ridicate de precipitaţii cad în lunile mai - iunie, iar cele mai scăzute în 
decembrie - februarie. De asemenea, în lunile septembrie - octombrie se conturează o 
minimă secundară la majoritatea staţiilor din Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov. 

Importante sub aspect economic şi ecologic, sunt secetele, care apar în spaţiul Regiunii 8 
Bucureşti-Ilfov în condiţii de circulaţie a maselor de aer din sud-vest, reprezentativi prin 
lungimea intervalelor cu precipitaţii foarte scăzute fiind anii 1946 (10 luni), 1948 (9 luni), 
1960 (8 luni), 1943, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959 (7 luni). 

O problemă deosebită pentru aşezările umane din Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov este legată 
de preluarea în sistemul de canalizare a apelor pluviale, urmare a precipitaţiilor căzute 
într-o perioadă scurtă de timp. Cele mai ridicate maxime în 24 de ore au depăşit 100 mm 
la staţiile: Bucureşti-Filaret, 136 mm la data de 17 iunie 1910, Bucureşti-Băneasa 107.7 
mm la data de 15 iulie 1954 şi Bucureşti-Afumaţi 107.3 mm la data de 20 august 1949.  

De asemenea, cu impact asupra activităţilor agricole sunt ploile acide, foarte frecvente în 
ultimii ani în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov. 

Numărul precipitaţiilor cu grindină este de o zi sau mai puţin de o zi, numărul maxim 
înregistrat fiind estimat la 4 - 5 cazuri anual. Durata medie a grindinei este de 5 minute, 
însă s-au înregistrat cazuri de până la 30 minute la staţia Bucureşti-Băneasa (9 mai 1961).  

Grosimea stratului de zăpadă este vizibil influenţată de condiţiile de calm atmosferic, 
vânt şi de particularităţile suprafeţei active. Durata stratului de zăpadă variază, în funcţie 
de starea vremii şi de condiţiile locale, astfel: 53 de zile la Filaret, 46 de zile la Băneasa şi 
54 de zile la Afumaţi.  

Circulaţia aerului. Circulaţia aerului influenţează în mod direct dispersia poluanţilor în 
atmosferă. Viteza vântului scade spre centrul municipiului Bucureşti, comparativ cu 
valorile înregistrate în exteriorul acestuia. Vânturile dominante sunt cele de NE (22,4% la 
Băneasa, 23,2% la Afumaţi) şi de SV (14,8% la Băneasa, respectiv 8,1% la Afumaţi).  

Vânturile din NE (3,5 m/s la Băneasa şi 3,2 m/s la Afumaţi), au intensitatea mai mare 
decât cele din E (3,3 m/s şi 3,2 m/s). Condiţiile de calm au o frecvenţă de două ori mai 
mare în zonele centrale în comparaţie cu cele periferice, contribuind astfel la menţinerea 
fenomenului de poluare.   
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Un fenomen specific climei municipiului Bucureşti care schimbă caracteristicile 
regimului eolian îl constituie briza urbană (curenţi de compensaţie), fiind condiţionată de 
regimul termic de zi şi de noapte, luând naştere datorită încălzirii diferenţiate a spaţiilor 
construite faţă de câmpia limitrofă.  

Diversitatea suprafeţelor active intravilane şi extravilane, specificul zonelor funcţionale 
din interiorul aşezărilor umane, precum şi morfologia locală a reliefului, sunt factori care 
generează în permanenţă condiţii speciale de dezvoltare şi repartiţie a complexului de 
factori şi fenomene meteorologice, diferenţiindu-se în mai multe topoclimate (aşezărilor 
umane, de vale, forestier, de interfluviu, de luncă) şi o mare diversitate de microclimate, 
funcţie de înclinarea şi orientarea versanţilor, gradul de acoperire cu vegetaţie forestieră, 
densitatea clădirilor, funcţionalitatea diferitelor zone etc.. (microclimatele bulevardelor şi 
străzilor, pieţelor şi curţilor, spaţiilor verzi, crovurilor, versanţilor nordici sau sudici etc.). 

Elemente de hidrografie şi hidrogeologie 

Din punct de vedere hidrografic Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se suprapune în cea mai 
mare parte bazinelor hidrografice Argeş şi Ialomiţa, o mică porţiune aparţinând bazinului 
Mostiştei. Principalele cursuri de apă care străbat  zona sunt Ialomiţa cu afluenţii Balta 
Neagră, Snagov şi Cociovaliştea, Argeşul cu afluenţii Dâmboviţa (cu Colentina, Pasărea, 
Câlnau), Colentina şi Sabar (cu Ciorogârla, Cocioc) şi Mostiştea. 

Lungimea reţelei hidrografice din Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov  este de 567 km, din care 
333 km în bazinul Argeş, 208 km în bazinul Ialomiţa şi 26 km în bazinul Mostiştea. 
Reţeaua hidrografică are o densitate de 0.2 - 0.3 km/km2.  

Râul Argeş are un debit mediu multianual de 65 m3/s, cu variaţii importante în timpul 
anului, înregistrând un maxim în mai şi un minim în septembrie - octombrie. Variaţii 
semnificative se înregistrează în anii secetoşi şi în cei ploioşi. Astfel, în anul 1975, la 
Budeşti (după confluenţa cu Sabarul) s-a înregistrat un debit maxim de 1650 m3/s. 
Regimul scurgerii s-a modificat însă considerabil odată cu apariţia lacurilor de acumulare 
pe cursul superior şi mijlociu al râului. De asemenea, utilizarea resursei de apă, în special 
cele din agricultură, influenţează scurgerea minimă, prin consumul ridicat al apei în 
perioadele secetoase. Scurgerea aluviunilor în suspensie este de 62 kg/s la Malu Spart şi 
ajunge la 86 kg/s la Budeşti.  

Ialomiţa traversează Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov pe circa 45 km. Caracteristica acestui 
sector al Ialomiţei sunt limanele fluviatile (Balta Neagră, Snagov şi Căldăruşani). 
Debitele medii multianuale în acest sector sunt de 14 m3/s, o parte din debitele Ialomiţei 
fiind direcţionate spre Colentina.  
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Dâmboviţa este cel mai important afluent al Argeşului şi are un debit mediu la vărsare de 
17 - 18 m3/s, influenţat evident şi de deversările de ape uzate menajere, industriale şi 
pluviale din municipiul Bucureşti. Cel mai important afluent din sectorul analizat este 
Colentina. Debitul Dâmboviţei este suplimentat la Arcuda şi Roşu prin trei apeducte care 
transferă o parte din apele Argeşului pentru a acoperi necesarul de apă al municipiului 
Bucureşti. Cursul Dâmboviţei a suferit numeroase amenajări care includ canalizarea şi 
regularizarea cursului, rectificările de maluri, începute pe teritoriul Bucureştiului în anul 
1868 şi continuate în 1880 - 82, 1900, 1930 - 32, 1939 şi 1985 - 87, când albia sa minoră 
a fost casetată, crescând astfel capacitatea de transport de la 30 m3/s la 125 m3/s etc.. 
Astăzi, de la Dudu până la confluenţa cu Argeşul, albia Dâmboviţei este în întregime 
canalizată şi îndiguită. În aval de Bucureşti, au fost îndiguite şi desecate circa 500 ha.  

Pentru protecţia împotriva inundaţiilor, la intrarea în Bucureşti a fost construit Lacul 
Morii. Acesta este lacul cu cea mai întinsă suprafaţă din perimetrul Municipiului 
Bucureşti.  

Apele curgătoare sunt completate de existenţa a numeroase suprafeţe lacustre naturale 
sau antropice, cu funcţionalităţi foarte diverse. Astfel, în afara iazurilor amenajate în 
lungul văilor de tip "mostişte” care sunt dominante în zonă (23 pe Valea Pasărea, 15 pe 
Colentina, 16 pe Cociovaliştea, 10 pe Şindriliţa, 7 pe Cocioc,  2 pe Vlăsia etc.) se adaugă 
acumulările de pe râul Dîmboviţa (Roşu, Morii), precum şi lacurile din excavaţiile 
antropice (Circului, Titan, Drumul Taberei).  

Majoritatea amenajărilor lacustre sunt acumulări realizate în scopul regularizării 
cursurilor şi menţinerii unui volum însemnat de apă necesar în agricultură (Buftea, 
Săftica, Otopeni, Corbeanca, Periş II, Brăneşti I, III, IV, Tâncăbeşti, acumulările de pe 
Mostiştea etc.), piscicultură (toate amenajările lacustre, crescătorii de puiet regăsindu-se 
în lacurile Tunari, Afumaţi I şi II, Găneasa III, Şindriliţa I, iar producători de peşte 
importanţi iazurile Corbeanca, Petrăchioaia, Brăneşti, Fundeni-Frunzăneşti) şi agrement 
(lacurile din municipiul Bucureşti şi proximitatea acestuia, unele iazuri piscicole). 
Deosebite prin dimensiuni şi funcţii se detaşează Lacul Morii şi Roşu pe Dâmboviţa, şi 
Buftea pe Colentina, care au o importanţă deosebită la nivel regional pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor. 

Lacurile naturale (de luncă, de crov, limane fluviatile) au suportat modificări ale 
parametrilor morfometrici şi morfografici pentru a furniza o gamă cât mai variată de 
servicii comunităţilor umane din proximitate. Cele mai importante sunt Scroviştea, 
Snagov, Căldăruşani – derivaţii din Ialomiţa, lacurile din grădina publică Cişmigiu (3 ha), 
Parcul Carol (2 ha), Parcul Tineretului (3 ha) şi Grădina Botanică (0,5 ha). 

Din punct de vedere hidrogeologic, Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se suprapune celui mai 
mare bazin de apă potabilă din ţară, care se extinde în subteran pe o suprafaţă de circa 
2500 km2.  
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În regiune au fost identificate acviferul freatic de mică adâncime (2 - 30 m, cu grosimi ce 
variază între 5 şi 10 m, cantonat în depozitele aluvionare din luncile râurilor, cu o calitate 
necorespunzătoare), acviferul captiv de adâncime de medie adâncime (Acviferul de 
Mostiştea, cu grosime de 3 - 30 m, cu nivel ascensional, exploatat pentru aprovizionarea 
cu apă industrială şi pentru alimentarea populaţiei) şi acviferul de mare adâncime 
(Acviferul de Frăteşti, cu caracter multistrat - A, B, C, puternic exploatat). În cazul 
stratului de Frăteşti C nu se recomandă exploatarea, din cauza adâncimii mari, 
conţinutului ridicat de materii organice, amoniac, hidrogen sulfurat şi prezenţei 
bacteriilor feruginoase. Întrucât în cazul exploatării cu debite foarte mari, orizonturile 
comunică între ele, există posibilitatea amestecării apei din cele trei orizonturi, 
deteriorând calitatea apei din orizonturile A şi B (Constantinescu, 1966, Constantinescu 
şi Tomescu, 1966, Constantinescu şi alţii, 1967).  

Depozitele carbonatice mezozoice, cu grosimi de peste 1000 m, ce se afundă către nord 
(găsindu-se la adâncimi de 500 m la sud de Bucureşti şi la 2200 m la Otopeni) sunt 
afectate de falii cu direcţii diferite, care le compartimentează în blocuri, ele fiind 
principalele căi de circulaţie a apelor subterane (acestea sunt importanţi colectori ai 
apelor subterane). În zona Otopeni – Snagov şi Dumitrana, calcarele mezozoice 
cantonează acvifere hidrotermale, apele fiind de tipul clorosodice, iodurate, cu 
concentraţie mică (mineralizaţie totală: 1500 – 2000 mg/l) şi cu temperatură de 60 - 
65°C.  

În afara alimentării cu apă a localităţilor, unităţilor economice şi sistemelor de irigaţie, 
resursele de apă îşi găsesc utilizări pentru susţinerea activităţilor piscicole, de agrement şi 
navigaţie, producerea de energie hidroelectrică (în perspectivă se pune problema utilizării 
energiei geotermale), stingerea incendiilor, întreţinerea spaţiilor publice (salubrizare, 
irigare spaţii verzi etc.) etc..  

În ceea ce priveşte riscul de inundaţie se detaşează localităţile situate în lungul Argeşului 
(Măgurele – 100 ha, Adunaţii Copăceni – 100 ha, 1 Decembrie – 100 ha), Sabar (satele 
Ulmi, Mihai Vodă, Crivina – 120 ha), Ciorogârla (satele Trestieni, Drăgăneasca – 2000 
ha), Ialomiţa (Ciolpani, Gruiu, Nuci) şi Colentina (Buftea). 

Condiţii pedologice 

În Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, distribuţia spaţială a tipurilor de sol este legată de 
fragmentarea reliefului de câmpie (acest fenomen determină drenajul general al 
teritoriului), de condiţiile climatice, tipurile de roci şi depozite, condiţiile 
hidrologice/hidrogeologice şi activităţile antropice.  
 

Nota dominantă este dată de solurile zonale (preluvosoluri şi cernoziomuri), alături de 
care apar soluri azonale, caracteristice luncilor principalelor râuri, crovurilor, zonelor 
mlăştinoase, zonelor sărăturate etc..  
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Luvisoluri s-au format sub o vegetaţie de pădure de cvercinee, pe depozite löessoide, în 
condiţiile unei pânze freatice situate la adăncimi de peste 6 m. Orizonturile A, B şi C sunt 
bine diferenţiate, prezentând caractere specifice, cu mici deosebiri de la o unitate la alta. 
Din clasa luvisoluri domină preluvosolurile (brun-roşcate). Acestea se regăsesc în 
Câmpia Snagovului, Câmpia Bucureştiului, pe terasele Ialomiţei, Dâmboviţei şi 
Argeşului.  

O răspândire însemnată o au solurile din clasa cernisoluri, reprezentate de cernoziomuri, 
cernoziomuri cambice şi cernoziomuri argiluviale, cu largă răspândire în sud-estul şi 
estul Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov. Aceste soluri s-au format pe depozite löessoide, pânza 
freatică aflându-se la peste 8 m adâncime.  

Alături de solurile zonale, apar solurile azonale, ponderi mai ridicate având gleiosoluri 
molice (lăcoviştile) - pe văile Vlăsia, Cociovaliştea, Pasărea, Snagov, Neajlov, Argeş, 
Mostiştea), aluviosoluri (solurile aluviale) - în lungul principalelor văi şi aluviosoluri 
entice (protosolurile) - în arealul localităţilor urbane şi rurale. Pe suprafeţe foarte reduse 
(confluenţele Argeşului cu Dâmboviţa şi Sabarul) apar soluri salsodisoluri (halomorfe), 
cu productivitate foarte scăzută. 

În arealul localităţilor, construcţiile de diferite tipuri (căi ferate, reţeaua de drumuri, spaţii 
construite etc.), au determinat destructurarea profilului de sol iniţial şi apariţia aşa-
numitelor antrisoluri („protosoluri antropice”) sau „soluri de umplutură” (din clasa 
entriantrosoluri - solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate). Ceea ce caracterizează 
protosolurile antropice este prezenţa pe profil a diferitelor materiale de construcţie 
(resturi de cărămizi, nisip, resturi de zidărie).  

Ca şi celelalte componente ale mediului, solurile au suportat numeroase modificări sub 
acţiunea factorilor antropici (artificializări edafice) pentru îmbunătăţirea fertilităţii lor sau 
pentru crearea unor condiţii favorabile de amplasare a unor amenajări (decopertări, 
acoperirea orizontului de sol). Ele au modificat caracteristicile fizico-chimice şi biologice 
ale solurilor, afectând în mod negativ fertilitatea solurilor pe termen mediu şi lung. 

În ansamblul Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov, suportul edafic se constituie într-o resursă 
importantă pentru susţinerea activităţilor agricole şi silvice, restricţiile cele mai importante 
fiind determinate de regimul hidric, care fie este excedentar, fie deficitar. 

Vegetaţia şi fauna 

Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov este situată în zona de câmpie, la limita dintre zona 
nemorală şi silvostepă. Climatul regiunii oferă condiţii staţionale destul de diferite  
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vegetaţiei lemnoase şi ierboase. În plus, faptul că teritoriul este străbătut de numeroase 
cursuri de ape: râuri şi lacuri care accentuează diversitatea condiţiilor staţionale, oferă 
posibilitatea instalării unei vegetaţii variate. 

Zona silvostepei se suprapune peste spaţiul cuprins între Valea Pasărea şi lunca Argeş – 
Sabar, unde pădurile de silvostepă cuprind în stratul arboricol stejar brumăriu (Q. 
pedunculiflora), cer (Q. cerris), stejar pufos (Q. pubescens), gârniţă (Q. frainetto), ulm 
(Ulmus minor), jugastru (Acer campestre), stejar pedunculat (Q. robur). Arbuştii sunt 
reprezentaţi prin păducel (Crataegus monogyna), sânger (Cornus sanguinea), salbă 
moale (Euonymus europea), corn (Cornus mas), lemn câinesc (Ligustrum vulgare). 
Speciile stratului ierbaceu cu dominanţă mare sunt: Arum orientale, Brachiopodium 
silvaticum, Polyganatum latifolium, Festuca valesiaca, Lithospermum purpurea-
caeruleum, Carex tomentosa. 

Aceste păduri se caracterizează prin consistenţă redusă, cu starea de masiv întreruptă 
de poieni, uneori apărând numai grupe sau boschete de arbori cu trunchiuri şi ramuri 
strâmbe, acoperite de licheni (acolo unde încă nu a pătruns pădurea). Numărul redus al 
speciilor, starea de vegetaţie puţin activă şi faptul că vegetează într-un cadru natural 
foarte uniform, lipsit de variaţie de teren dau acestor păduri un caracter de monotonie. 

Zona pădurilor nemorale ocupă spaţiul vestic şi nord vestic al regiunii, fiind legate de 
prezenţa luvisolurilor (solurilor argiloiluviale). Ca şi în cazul vegetaţiei din zona 
silvostepei şi pădurile au fost afectate de intervenţia antropică, reducându-şi semnificativ 
suprafaţa în defavoarea altor folosinţe. Acestea sunt incluse în subzona stejarilor mezofili 
centrali-europeni cu puternice intercalaţii ale stejarilor submezofili-termofili, cer şi 
gârniţă. 

În Câmpia Vlăsiei, ca tipuri naturale dominante, pădurile de şleau, amestec de foioase, 
instalate pe soluri brun-roşcate de pădure, cu textură mijlocie, de pe câmpii tabulare şi 
lunci înalte, care primesc o cantitate mare de precipitaţii, sunt alcătuite din stejar 
pedunculat (Quercus robur) ca specie de bază, în amestec cu ulm (Ulmus minor), tei 
(Tilia cordata, Tilia tomentosa), frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer platanoides). 

Alături de cele două zone de vegetaţie, suprafeţe apreciabile ocupă şi vegetaţia azonală, a 
cărei prezenţă este determinată de frecventele cursuri de apă, unele chiar cu aspect de 
coridor între câmpuri. Între acestea se detaşează zăvoaiele instalate de-a lungul Ialomiţei, 
Argeşului, Mostiştei, Dâmboviţei, şi, răzleţ, de-a lungul salbelor de lacuri. Ele sunt 
formate pe aluviosoluri (soluri aluviale), fiind alcătuite din sălcii (Salix fragilis, S. 
caprea, S. babylonica), răchită albă (Salix alba), anin negru (Alnus glutinosa), frasin 
pufos (Q. bicolor, Q. palustris), cătine roşii (Tamarix ramosissima, T. gallica) etc..  

La nivelul regiunii în afara diminuării suprafeţei prin schimbarea destinaţiei terenului, au 
fost realizate introduceri ale unor specii care s-au adaptat la condiţiile climatice din acest 
teritoriu. Suprafaţa modificată prin aceste artificializări reprezintă 13% din totalul  
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pădurilor din regiune.Cele mai mari suprafeţe fiind plantate cu salcâm, urmate de plop 
american, răşinoase, Populus canaorus, Junglans regia şi Quercus virgiliana.  

În municipiul Bucureşti, vegetaţia iniţială a fost înlocuită aproape în totalitate de spaţii 
construite, terenuri virane, căi de comunicaţie, spaţii verzi etc. Vegetaţia cuprinde specii 
de plante  caracteristice zonei silvostepei (Quercus sp., Tilia sp.), cât şi o serie de specii 
alohtone care s-au adaptat la climatul urban (stejarul roşu american, frasinul, tuia, pinul, 
molidul, magnolia etc.). 

Spaţiile cu vegetaţie forestieră se constituie şi în rezerve de spaţiu pentru promovarea 
proiectelor de infrastructură. De asemenea, o serie de specii de arbusti (măceş, păducel, 
corn, porumbar, păr pădureţ), plante medicinale (muşeţel, coada şoricelului, sunătoare, 
soc, păducel, tei) sau ciuperci (ghebe, hribi) pot fi valorificate economic, în prezent 
existând carenţe semnificative determinate de lipsa forţei de muncă şi a unui sistem 
funcţional de achiziţie, depozitare, transport şi desfacere, precum şi practicarea ilegală a 
recoltatului acestor produse de către locuitorii din localităţile limitrofe pădurilor. 

Majoritatea pădurilor prezintă un interes apicol deosebit, lucru favorizat de ponderile 
ridicate pe care le ocupă salcâmul (9%) şi teiul (13%).  

Zonele forestiere deţin un regim de administrare specific pentru zonele de câmpie sau 
periurbane (păduri de protecţie). Acestea limitează activităţile de extracţie a lemnului, 
ceea ce face ca aceste spaţii să nu fie disponibile pentru multe categorii de activităţi 
economic. Astfel, activităţile de producţie sunt limitate la extracţia speciilor care au atins 
vârsta de exploatare.  

Fauna 

În regiunea 8 Bucureşti - Ilfov s-au dezvoltat specii antropofile, (vrabia, cioara, mierla, 
turturica, şobolanii, muştele, ţânţarii etc.), care s-au adaptat noilor condiţii de mediu. 
Dintre elementele de interes cinegetic se remarcă căpriorul, vulpea, iepurele, mistreţul, 
fazanul, potârnichea etc.. Acestea sunt valorificate ca atare în cadrul fondurilor de 
vânătoare din acest spaţiu. Astfel, unele păduri din apropierea municipiului Bucureşti (în 
special acelea unde activităţile de recreere nu au intensitate foarte ridicată) prezintă 
interes cinegetic, fiind populate periodic cu specii valoroase sub acest aspect. De altfel, 
toate pădurile din această regiune sunt incluse în fonduri de vânătoare gestionate de 
A.J.V.P.S.. 

Fauna acvatică aparţine domeniului mrenei şi crapului. Zona mrenei se extinde pe 
locurile nisipoase ale râurilor, cuprinzând alături de mreană, scobar, clean, somn, obleţ, 
caras. Crapul are un areal redus şi este însoţit de babuşcă, plătică, ştiucă etc. Crapul apare 
foarte frecvent şi în bazinele lacustre din regiune. De altfel, în lacuri diversitatea speciilor 
este de cele mai multe ori controlată. Astfel, apar somnul, şalăul, cleanul, porcuşorul, 
linul, ştiuca, roşioara, bibanul etc. 
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O problemă deosebită este legată de creşterea numărului de animale de companie (câini, 
pisici, animale exotice etc.). Abandonarea câinilor care deserveau locuinţele individuale 
din spaţiile demolate a determinat creşterea explozivă a numărului acestora în ultima 
perioadă, în condiţiile în care nu există nici o politică coerentă de menţinere şi reducere a 
populaţiilor acestora (500000 exemplare estimate în municipiul Bucureşti).  

Fauna se constituie într-un element de favorabilitate (completează baza alimentară, 
susţine activităţile de vânătoare şi pescuit, menţine echilibrul ecologic) şi de disconfort şi 
insecuritate în aşezările umane. Astfel, câinii, pisicile, şobolanii, insectele etc. contribuie 
la creşterea riscului de îmbolnăvire a populaţiei, mărind costurile de menţinere a unui 
confort ridicat în habitatul intern şi extern. 

Zone protejate 

În spaţiul ariei metropolitane a municipiului Bucureşti există două rezervaţii naturale, 
reconfirmate prin Legea nr. 5/ 2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional- Secţiunea a III-a – Zone protejate şi o zonă naturală protejată, 
declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 792/1990. 

Rezervaţia naturală complexă Lacul Snagov se află în comuna Snagov, Judeţul Ilfov şi 
ocupă o suprafaţă de 100 ha. Rezervaţia a fost înfiinţată prin HCM nr. 894 din 1952, fiind 
reconfirmată prin Legea nr. 5 din 2000. 

Lacul Snagov este cel mai mare liman fluviatil din bazinul Ialomiţei, având o suprafaţă 
de 576 ha, o lungime de 13 km şi o adâncime maximă de 9 m (cel mai adânc lac din 
Câmpia Română). Alimentarea lacului se face din subteran şi în mică proporţie din surse 
pluviale sau nivale. Din această cauză nivelul este constant, cu excepţia anotimpurilor de 
tranziţie. 

Importanţa hidrologică a lacului este completată de existenţa unor elemente floristice şi 
faunistice de valoare ştiinţifică. Astfel, pe malurile lacului în afara stufului şi papurei, 
cresc diferite specii de nuferi, printre care şi nufărul indian (Nelumbo nucifera). Apa 
lacului este acoperită de vegetaţie acvatică, plaurul atingând grosimi de 1,5 m în Coada 
Lungă, Coada Căţelului etc.. Dintre elementele floristice interesante amintim: otrăţelul 
(Aldrovanda vesiculosa), săgeata apei (Sagittaria latifolia). 

Dintre elementele faunistice rare se remarcă lamelibranhiatul Dreissena polymorpha. De 
asemenea, fauna piscicolă este destul de importantă, fiind întâlnite mai multe specii de 
peşti: plătica, crapul, bibanul, somnul, ştiuca, roşioara şi două specii de guvizi (Gobius 
sp. şi Proteshoryns sp.). Cercetările au evidenţiat prezenţa unor elemente faunistice 
pontice şi caspice. 
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Rezervaţia naturală forestieră Pădurea Snagov se află în comuna Snagov, Judeţul Ilfov, 
la 35 km de Bucureşti, în apropierea DN1 şi ocupă o suprafaţă de 10 ha. Rezervaţia a fost 
înfiinţată prin HCM nr.894 din 1952, fiind confirmată prin Legea nr.5 din 2000. 

Rezervaţia face parte din vechii Codrii ai Vlăsiei, trupul de pădure având o suprafaţă de 
1727 ha (cea mai întinsă pădure din apropierea Bucureştiului), din care doar 0,57% 
beneficiază de protecţie.  

Vegetaţia dominantă este reprezentată de o pădure de şleau de câmpie în care domină 
stejarul (Quercus robur) şi carpenul (Carpinus betulus), alături de care vegetează teiul 
(Tilia tomentosa), Quercus petraea, Quercus polycarpa, frasinul (Fraxinus excelsior), 
arţarul tătărăsc (Acer tataricum), jugastrul (Acer campestre). În stratul arbustiv şi 
subarbustiv apar: lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), păducelul (Craetegus monogyna), 
sângerul (Cornus sanguinea). 

În prezent, doar sectorul de pădure de cca. 10 ha din partea vestică a lacului este de 
interes ştiinţific; în acest sector vegetează mai multe specii ale genului Fagus şi anume: 
Fagus sylvatica, Fagus orientalis şi Fagus taurica beneficiază de protecţie. Fauna este 
reprezentată de câteva specii de mamifere - căprior, iepure, vulpe - şi numeroase specii de 
păsări: cinteze, piţigoi, privighetori, turturele, porumbei sălbatici, pitulici, sturzi, mierle, 
grauri, cuci etc.. 

La aceste rezervaţii naturale se adaugă zona protejată naturală Scroviştea declarată prin 
Hotărârea nr.792/1990, ca spaţiu de protocol al Preşedinţiei României şi Parcul Natural 
Comana, declarat prin Hotărârea de Guvern 2151/2004 şi parcelele gestionate în regim de 
rezervaţie naturală de către ocoalele silvice Pădurea Râioasa (55,2 ha, din care 15,2 ha 
sunt afectate de uscare), Trupul Fundul Sacului (46,9 ha), Pădurea Snagov (14,8 ha şi 130 
ha pădure de tampon). 

Dintre arborii declaraţi monumente ale naturii amintim: Stejarul haiducului Cătănuţă, 
comuna Grădinari (judeţul Giurgiu), Stejarul de la Cernica (judeţul Ilfov) şi cei 117 
arbori ocrotiţi din municipiul Bucureşti (conform Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti). Importanţa acestor arbori în cadrul regiunii rezidă din faptul că 
apar în zonele populate, având un rol foarte important în îmbunătăţirea gradului de 
percepţie a populaţiei faţă de vulnerabilitatea mediul natural, creşterea gradului de 
educaţie ecologică, delimitarea unor repere în cadrul ecosistemului urban. 

Pentru protejarea faunei sălbatice se aplică prevederile unor Convenţii Internaţionale la 
care Romînia este parte: Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii salbatice şi a 
habitatelor naturale, ratificată prin Legea nr. 13/1993; Acordul de la Haga privind 
conservarea păsărilor de apă migratoare african-euroasiatice, ratificat prin Legea nr. 
89/2000 şi Convenţia de la Bonn, privind conservarea speciilor migratoare de animale 
salbatice, ratificată prin Legea nr. 13/1998. 
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Tabel nr. 2.2.1 Specii de animale şi păsări salbatice strict protejate pe teritoriul judeţului 
Ilfov 

 Familia Specia Denumire 
populară 

Convenţii 
internaţionale Observaţii 

Lutra lutra Vidra Berna  

comuna 
Cernica, 
oraşul 
Buftea mustelidae 

Martes martes jder de 
copac Berna  comuna 

Braneşti 

Dama dama Cerbul 
Lopatar Berna  

comuna 
Ciolpani, 
comuna 
Snagov 

an
im

al
e 

m
am

ife
re

 

Cervidae 

Capreolus capreolus Caprior Berna  sat 
Scroviştea 

Gavia arctica Cufundarul 
Polar Berna Haga comuna 

Cernica 

Gaviidae 
Gavia stellata 

Cufundarul 
cu guşa 

roşie 
(Cufundaru

l mic) 

Berna Haga comuna 
Cernica 

Podiceps cristatus Corcodel 
mare Berna Haga comuna 

Cernica 

Podiceps nigricolis 
Corcodel 

cu git 
negru 

Berna  comuna 
Cernica Podicipedidae 

Podiceps/tachybapt
us ruficollis 

Corcodel 
mic Berna  comuna 

Cernica 
Phalacrocorax 

pygmaeus 
Cormoranu

l mic Berna Haga comuna 
Cernica Phalacrocoracida

e Phalacrocorax carbo Cormoranu
l mare Berna Haga comuna 

Cernica 

Ardea cinerea 
Stârcul 
cenuşiu 
(mic) 

  în judeţ 
Ardeidae 

Ardea purpurea Stârcul 
roşu   comuna 

Chitila 

pă
să

ri 

 Botaurus stellaris 

Stârcul 
mare 

(buhaiul de 
baltă) 

Berna Haga comuna 
Cenica 
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Egretta garzetta Egreta 
mică   

comuna 
Cernica, 

oraş Buftea 
Nycticorax 
nycticorax 

Stârcul de 
noapte Berna  în tot 

judeţul 

Anatidae Cygnus olor 

Lebada 
mută 

(Lebada 
Cucuiată) 

 Haga în tot 
judeţul 

Accipiter nisus Uliul 
păsărar   în tot 

judeţul 

Buteo buteo Şorecar 
comun   în tot 

judeţul 

Circus aeruginosus Erete de 
stuf   în tot 

judeţul 

Accipitride 

Circus pygarcus Erete sur   în tot 
judeţul 

Falconidae Falco tinculus Vulturelul 
roşu   în tot 

judeţul 

Larus ridibundus Pescaruş 
râzător   în tot 

judeţul 

Larus minutus Pescaruş 
mic   în tot 

judeţul Laridae 

Larus argentatus Pescaruş 
argintiu   în tot 

judeţul 

Sterna hirundo Chira de 
baltă Berna Haga comuna 

Cernica 

Chlidonias 
leucopterus 

Chirighiţa 
cu aripi 

albe 
Berna Haga în tot 

judeţul Sternidae 

Chlidonias hibridus 
Chirighiţa 
cu obraz 

alb 
Berna  în tot 

judeţul 

Cuculidae Cucullus canorus Cuc   în tot 
judeţul 

Tyto alba Striga Berna  în tot 
judeţul 

Asio otus Ciuf de 
pădure Berna  în tot 

judeţul Strigidae 

Athene noctua Cucuvea Berna  în tot 
judeţul 

Asio flammeus Ciuf de 
câmp Berna  în tot 

judeţul  
Strix aluco Huhurezul 

mic Berna  în tot 
judeţul 

Upupidae Upupa epops Pupăza Berna  în totjudeţul 
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2.3.    CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ŞI ECONOMICE 

Populaţia 

Municipiul Bucureşti reprezintă cea mai mare aglomerare urbană din România, populaţia 
sa fiind de 1.924.959 milioane locuitori reprezentând circa 87% din populaţia regiunii, 
peste 16% din populaţia urbană a ţării, respectiv circa 10,1% din populaţia totală a 
României şi având o densitate de 8107,6 locuitori/km2. Populaţia judeţului Ilfov 
(283.409) locuitori, reprezintă numai 13% din totalul regional, acesta fiind situat în 
categoria judeţelor mici ale ţării cu o densitate de 176,8 locuitori/km2. 

Forţa de muncă 

Prezenţa capitalei conferă Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov o forţă şi o dinamică economică 
superioare celorlalte regiuni, un nivel superior al PIB-ului şi o structură socială şi 
profesională de un standard mai ridicat. Cererea de forţă de muncă calificată a fost mai 
mare pentru Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, astfel încât, corelat cu oportunităţile oferite de 
capitală – nivelul de viaţă citadin, cât şi prestigiu populaţia ocupată (în care predomină 
populaţia capitalei) prezintă un nivel mai ridicat de instruire şi calificare. În Regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov, la nivelul anului 2003, populaţia activă era de 991.000 persoane, din 
care: populaţia ocupată - 906.000 persoane, iar şomeri - 85.000 de persoane. 

     Tabel nr. 2.3.1 Populaţia ocupată civilă, pe activitaţi ale economiei naţionale (2003)  

ACTIVITAŢI ECONOMICE BUCUREŞTI 

(mii persoane)

ILFOV 

(mii persoane) 
Agricultură, vânătoare     şi silvicultură 8,3 39,9 

Pescuit şi piscicultură - - 
Industrie 

 

Industrie  extractivă 

 

Industrie prelucrătoare 

 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

210,5 

 

1,5 

 

191,6 

 

17,4 

26,0 

 

0,2 

 

25,1 

 

0,7 
Construcţii 74,1 2,4 

Comerţ 144,4 11,2 
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Hoteluri şi restaurante 16,8 1,4 
Transport, depozitare şi comunicaţii 76,1 7,0 

Intermedieri financiare 24,2 0,2 
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 109,4 7,5 

Administraţie publică şi apărare 27,5 2,8 
Învăţământ 54,5 3,5 

Sănătate şi asistenţă sociala 42,3 4,0 
Alte activităţi ale economiei naţionale 48,3 1,8 

          Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2004. 

Economia regională 

Economia regiunii este dominată în cea mai mare parte de funcţiile capitalei, populaţia 
activă  fiind legată de unităţile care îşi desfăşoară activitatea aici. Regiunea 8 Bucureşti - 
Ilfov reprezintă cea mai mare aglomerare industrială a României, în care sunt prezente 
toate ramurile industriale. Declinul industrial treptat de după '90 a dus la pierderea a 
numeroase locuri de muncă, iar închiderea accelerată a multor întreprinderi ineficiente a 
accentuat diminuarea forţei de muncă ocupată în industrie şi migrarea ei către sectorul 
terţiar. Ponderea populaţiei ocupate în servicii a crescut de la 53.1% în 1995 la 65,0% în 
anul 2003.  

Comerţul, activităţile de depozitare, distribuţie, administraţie – gospodărie comunală, 
construcţii au avut o evoluţie rapidă, astfel încât regiunea se distanţează ca nivel de 
dezvoltare de celelalte regiuni, în ciuda poziţiei geografice nefavorabile. 

Una dintre cele mai semnificative trăsături ale creşterii economice din România în ultimii 
ani a fost creşterea importanţei dezvoltării Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov şi în special a 
Municipiului Bucureşti. Aceasta se aliniază tendinţei care afectează toate economiile de 
tranziţie, dar în România este mult mai evidentă datorită dimensiunilor mari ale ţării atât 
ca populaţie cât şi ca teritoriu. 

Mediul economic al regiunii este deosebit de atractiv datorită structurii instituţionale 
existente, a forţei de muncă calificate şi a sistemului de comunicaţii mai dezvoltat decât 
în alte regiuni ale ţării. Cu 5471,1 milioane de euro investiţii străine directe atrase în anul 
2003, ceea ce reprezintă 53,9% din totalul investiţiilor străine directe la nivel naţional, 
Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se detaşează clar faţă de celelalte regiuni ale ţării, pe locul 
secund fiind Regiunea Sud-Est cu doar 10,9% din totalul investiţiilor străine directe. De 
asemenea, densitatea IMM-urilor (numărul de IMM-uri/1000 de locuitori) înregistrează 
în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov cea mai mare valoare din ţară, în anul 2003 existând 
35,8% din totalul IMM-urilor la nivel naţional, cu 7,9‰ mai mult decât în anul 1998. 

Potenţialul şi structurile economice sunt diferenţiate între judeţ şi municipiu: agricultura 
are o prezenţă dominantă în economia judeţului Ilfov (37,1% populaţie ocupată în 2003), 
iar economia capitalei este caracterizată de dezvoltarea sectoarelor de servicii (65,0%) şi 
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industrie (25,2%). Aproximativ 95% din potenţialul agricol al judeţului Ilfov îl deţine 
suprafaţa arabilă, restul de 5% fiind ocupat cu pomi, vii, pajişti şi fâneţe.  

Pe terenurile agricole se cultivă cu precădere următoarele plante: grîu, porumb, lucernă, 
orz, secară. Legumicultura a cunoscut o mare dezvoltare, pentru a putea satisface nevoile 
crescânde de aprovizionare a capitalei, a consumului populaţiei judeţului precum şi 
pentru a asigura materia primă fabricilor de conserve din judeţ. Comunele în care 
legumicultura se află pe primul plan sunt: Nuci, Măgurele, Dărăşti, Berceni, 1 
Decembrie, Vidra, Ciolpani, Gruiu. Suprafaţa agricolă a regiunii 8 Bucureşti – Ilfov este 
de 117965 ha. 

 Tabel nr. 2.3.2 Suprafaţa Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov  

 Regiunea 8 Bucureşti Ilfov 
Suprafaţa totală (ha) 182115 23787 158328 
suprafaţa agricolă (ha) 117965 5261 

 

112704 

păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 
(ha) 

25936 611 25325 

ape şi bălţi 6387 908 5479 
alte suprafeţe 31827 17007 14820 

  Sursa: Anuar statistic al României, 2003 

Trebuie menţionat faptul că suprafaţa agricolă a judeţului se reduce an de an datorită 
construcţiilor, investiţiilor imobiliare ce au explodat în ultimul timp, judeţul fiind 
favorizat prin poziţia geografică şi economică - în imediata apropiere a capitalei. Accesul 
dificil la finanţare, lipsa dotărilor infrastructurale (utilităţi, construcţii, TIC) sunt 
probleme majore cu care se confruntă marea majoritate a infrastructurilor de sprijinire a 
afacerilor. 

Infrastructura 

Infrastructura de transport 

Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, prin municipiul Bucureşti, capitala ţării, care este cel mai 
important nod de transport rutier/feroviar/aerian naţional şi internaţional al ţării, se 
caracterizează printr-un înalt grad de accesibilitate, fiind situată pe cele două coridoare 
pan-europene de transport, coridorul IV (Nădlac - Constanţa) şi coridorul IX (Giurgiu - 
Albiţa) planificate a fi construite în perioada imediat următoare, precum şi în 
proximitatea Dunării (coridorul VII). 
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În Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov densitatea drumurilor publice (km/100km2) atingea în 
anul 2003 valoarea de 46,7km/km2, mai ridicată în judeţul Ilfov (49,3km/km2) decât în 
Bucureşti (29,4km/km2), existând însă un număr mare de drumuri publice nemodernizate 
(49,2% în Ilfov şi 1,4% în Municipiul Bucureşti). Pentru Municipiul Bucureşti procentul 
de străzi orăşeneşti nemodernizate (53,9%) este foarte mare pentru o capitală europeană 
şi afectează desfăşurarea în bune condiţii a traficului rutier. 

Reţeaua rutieră ce porneşte radiar din Bucureşti şi străbate teritoriul judeţului Ilfov, 
asigură transportul călătorilor, schimbul de produse din interiorul judeţului, legăturile 
rutiere către toate punctele cardinale. 

Menţionăm DN1 (Bucureşti - Ploieşti), DN1A (Bucureşti - Ploieşti, prin Buftea), DN2 
(Bucureşti - Urziceni), DN3 (Bucureşti - Feteşti), DN5 (Bucureşti - Giurgiu), DN6 
(Bucureşti - Alexandria), DN7 (Bucureşti - Piteşti prin Chitila), precum şi pe autostrăzile 
Bucureşti - Constanţa şi Bucureşti – Piteşti. 

Conform Legii Nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – secţiunea I – Reţele de transport, se prevede ca direcţii de dezvoltare a reţelei 
de căi rutiere care va traversa Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov construcţia 
autostrăzilor:  

• Nădlac – Arad- Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Lehliu – 
Feteşti – Cernavodă – Constanţa; 

• Sibiu – Făgăraş - Braşov – Ploieşti – Bucureşti; 
• Bucureşti – Giurgiu; 
• Centura Bucureşti; 
• Craiova – Bucureşti 

şi a drumului expres sau cu patru benzi Craiova – Alexandria – Bucureşti 

Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov prezintă cea mai mare densitate de căi ferate (km/1.000 km2) 
de teritoriu (188,4 km/1000 km2 ), ceea ce înseamnă de peste 4 ori media naţională (46,5 
km/1000 km2). Această cifră se ridică la 676,5 km/1000 km2 pentru municipiul Bucureşti, 
ceea ce înseamnă de 14 ori media naţională, municipiul Bucureşti fiind punctul de plecare 
al celor opt magistrale feroviare ce fac legătura cu celelalte regiuni ale ţării. 

Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov are două aeroporturi internaţionale: ”Henri Coandă” – 
Otopeni, cel mai mare aeroport internaţional din România (aproape 83% din transportul 
total aerian de pasageri din România) şi Aeroportul Bucureşti - Băneasa ”Aurel Vlaicu”. 

Infrastructura în domeniul educaţiei 

Reţeaua de învăţământ este de departe cea mai densă din ţară (256 grădiniţe, 250 şcoli, 
121 licee, 41 instituţii de învăţământ superior şi 197 facultăţi, în anul 2003), dar un număr  
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însemnat din unităţile şcolare şi preşcolare de la periferia Bucureştiului şi din judeţul 
Ilfov nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, neavând apă 
curentă şi canalizare. 

Prin cele 41 instituţii de învăţământ superior şi 197 facultăţi existente, Regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov are cel mai dezvoltat mediu universitar din România şi concentrează cel 
mai mare număr de studenţi înregistraţi în sistemul de învăţământ superior dintre 
regiunile României: 178.832 dintr-un total de 596.297, reprezentând 29,9% din numărul 
total al studenţilor. 

Accesul redus al populaţiei rurale şi a grupurilor dezavantajate la educaţie, în general şi la 
studii superioare, în particular, dotarea săracă a instituţiilor de învăţământ superior şi 
şcoli TVET constituie încă puncte slabe ale sistemului de educaţie din Regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov. 

Infrastructura în domeniul sănătăţii 

Numărul şi gradul de satisfacere a populaţiei cu personal sanitar a fost în scădere în 
ultimii ani. În anul 2003, asistenţa medicală era asigurată de 8225 medici (1 medic la 268 
persoane), 637 stomatologi (1 stomatolog la 3463 persoane) şi 17.193 personal mediu 
sanitar. 

Potrivit datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, din 
cele 29 de spitale analizate 29% dintre ele aveau o vechime mai mare de 100 de ani şi 
65% mai mult de 50 de ani. 

Infrastructura urbană 

În anul 2003, lungimea străzilor orăşeneşti, la nivelul oraşelor Regiunii 8 Bucureşti - 
Ilfov era de 1953 km, dintre acestea fiind modernizate numai 925 km, ceea ce reprezintă 
47,3% din total, procent ce situează regiunea pe ultimul loc în ţară. 

Problemele reabilitării reţelei stradale, a înlocuirii şi modernizării instalaţiilor de utilităţi 
publice sunt extrem de grave, iar lipsa unei concepţii unitare în această direcţie face ca 
perspectiva transformării regiunii metropolitane într-o entitate funcţională şi eficientă să 
devină tot mai periclitată. 

Numărul mare de străzi nemodernizate (în Bucureşti – 53,9%), la care se adaugă 
nefinalizarea şoselei de centură, precum şi creşterea neîntreruptă a numărului de maşini 
înregistrate în Bucureşti determină aglomerarea traficului în zona urbană cu consecinţe 
grave asupra calităţii vieţii urbane. 

Suprafaţa spaţiilor verzi în oraşele Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov era în anul 2003 de 5008 
ha, 169 ha în oraşele judeţului Ilfov şi 4839 ha în Municipiul Bucureşti. Transportul  
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public de pasageri are o reţea extinsă şi complexă realizându-se cu autobuze (44,8% din 
numărul total al mijloacelor de transport), tramvaie (21%), troleibuze (11,4%), metrou 
(22,8%). Problema transportului de pasageri o constituie nivelul scăzut de calitate al 
mijloacelor de transport şi dificultatea de asigurare a transportului periurban pe întreaga 
arie necesară. 

Afluxul de populaţie către Bucureşti, în căutarea unui loc de muncă, generează o creştere 
supradimensionată a utilizării neplătite a serviciilor, facilităţilor comunale. 

Potenţial de dezvoltare 

Dezvoltarea economică şi socială din ultimii ani a capitalei a condus la o nevoie acută de 
spaţii pentru amplasarea de noi cartiere rezidenţiale, activităţi comerciale etc, astfel încât 
graniţele geografice şi administrative ale oraşului au devenit inadecvate. 

Constituirea prin lege a zonei metropolitane - zonă metropolitană care există de facto -
răspunde unor necesităţi sau oportunităţi determinate de evoluţiile istorice, economice, 
sociale şi teritoriale, care au condus la dezvoltarea legăturilor economice şi demografice 
dintre Bucureşti şi localităţile din jur aflate în zona sa de influenţă. Identificarea unor 
proiecte comune de dezvoltare şi cooperare a aşezărilor din cadrul zonei, ca şi crearea de 
noi forme de organizare instituţională şi de administraţie va întări capacitatea acestora de 
a face faţă provocărilor. 

Dezvoltarea zonei metropolitane va facilita amenajarea integrată a teritoriului la nivel 
regional astfel încât prin aceasta să se diminueze dezechilibrele dintre capitala Bucureşti 
şi aria limitrofă (rurală, în cea mai mare parte) în planul structurii demografice, sociale şi 
economice, în ceea ce priveşte transportul în comun, dotarea infrastructurală etc. 

Înlăturarea sau diminuarea unor astfel de dezechilibre va conduce la o îmbunătăţire a 
calităţii vieţii populaţiei. Cele mai importante acţiuni ar putea fi cele legate de transportul 
în comun, alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate, prelucrarea deşeurilor şi 
implementarea unor proiecte investiţionale. 

Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov deţine un potenţial turistic specific, reprezentat de 
capacitatea de atracţie exercitată de centrul urban Bucureşti, la care se adaugă valorile 
culturale şi de mediu ale zonelor adiacente capitalei, situate pe teritoriul judeţului Ilfov. 

Capacitatea de cazare a Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov era în anul 2004 de 11.467 locuri de 
cazare, ceea ce reprezenta 4% din total. Ea a crescut din 1993 cu 25,55%, fiind printre 
puţinele regiuni care a înregistrat creştere în această perioadă. În ceea ce priveşte numărul 
de înnoptări şi sosiri, pe aceeaşi perioadă, acestea au scăzut dramatic cu valori de 47,6%, 
respectiv 34,6%. 
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3. PROBLEME/ASPECTE DE MEDIU PRIORITARE DIN REGIUNEA 8 
BUCUREŞTI -  ILFOV 

 

Etapa de identificare şi de evaluare a problemelor/aspectelor de mediu a fost esenţială 
pentru fundamentarea planului de acţiune. Stabilirea priorităţilor de mediu a condus la 
stabilirea priorităţilor pentru acţiune, a obiectivelor generale şi specifice ale planului de 
acţiune, la stabilirea ţintelor necesar a fi atinse, precum şi la stabilirea  indicatorilor 
pentru monitorizarea PRAM. 

Obiectivele procesului de evaluare au fost: 

• Furnizarea unei analize şi caracterizări clare a problemelor/aspectelor de mediu 
cele mai importante pentru comunitate. 

• Furnizarea informaţiilor privind cauzele generatoare ale problemelor/aspectelor 
de mediu şi nivelul impactului. 

• Stabilirea condiţiilor iniţiale faţă de care s-a raportat eficienţa măsurilor din planul 
de acţiune. 

• Conştientizarea publicului în raport cu problemele/aspectele de mediu. 
• Facilitarea stabilirii de relaţii şi parteneriate între participanţi. 

3.1 DESCRIEREA METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI 
SELECTARE A PROBLEMELOR/ASPECTELOR DE MEDIU 

Activităţile de identificare, evaluare şi caracterizare a problemelor/aspectelor de mediu au 
fost efectuate de cinci Subgrupuri de Lucru, sub îndrumarea coordonatorului PRAM şi a 
responsabilului Grupului de Lucru. 

Întrucât întregul proces al elaborării PRAM a fost un proces participativ, care a presupus 
asumarea responsabilităţii tuturor factorilor implicaţi, a fost necesar ca toţi membrii  
Subgrupurilor de Lucru să se implice în activităţile de identificare şi de evaluare a 
problemelor de mediu, de ierarhizare şi de stabilire a priorităţilor de mediu, în funcţie de 
domeniul de specializare al fiecăruia. 

Procesarea datelor şi informaţiilor de mediu a condus la:  

• Identificarea problemelor/aspectelor de mediu individuale din regiunea 8 
Bucureşti – Ilfov. 

• Gruparea problemelor individuale în categorii de probleme şi elaborarea listei de 
probleme/aspecte de mediu. 

• Caracterizarea (descrierea) problemelor/aspectelor de mediu. 
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În identificarea problemelor de mediu s-a avut în vedere: 

• Probleme de mediu existente care au fost generate de activităţi trecute. 
• Probleme de mediu generate de activităţi prezente. 
• Probleme de mediu potenţiale, generate de activităţi viitoare. 

Identificarea corectă a problemelor de mediu a condus în final la stabilirea acţiunilor care 
vor determina diminuarea presiunilor dezvoltării economico-sociale asupra mediului. 

Problemele de mediu identificate au fost grupate în cinci categorii de probleme. Aceasta 
grupare a facilitat, pe de o parte, înţelegerea de către toate persoanele implicate/interesate 
de elaborarea documentului PRAM a ansamblului problematicii de mediu din regiunea 
Bucureşti - Ilfov, iar pe de altă parte, elaborarea şi prezentarea planului de acţiune 
propriu-zis. 

Pasul următor a constat în evaluarea tuturor problemelor/aspectelor de mediu în vederea 
elaborării listei finale de probleme de mediu şi a caracterizării (descrierii) acestora. 

Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu pentru PRAM au reprezentat 
etape ce au fost abordate prin combinarea a două tipuri de metode: 

• Metoda de tip participativ. 
• Metoda de tip expert. 

Metodele de tip participativ presupun, în principal, identificarea şi evaluarea calitativă a 
problemelor de mediu. 

Metodele de tip expert pentru evaluare reprezintă instrumentele folosite pentru măsurarea 
sau modelarea manifestării unui impact negativ asupra sănătăţii umane şi a mediului, 
precum şi asupra calităţii vieţii. Acest tip de abordare necesită evaluări cantitative, 
bazate pe metodologii ştiinţifice, inclusiv evaluarea riscului – analiza probabilităţii 
producerii unui impact negativ asupra mediului, sănătăţii umane, sistemelor ecologice, 
clădirilor, calităţii vieţii etc. 

Pe lângă evaluarea problemelor existente la sursă/componente de mediu/receptori au fost 
analizate problemele legate de conformarea cu directivele sectoriale ale UE pentru 
domeniile:  deşeuri, biodiversitate, aer, zgomot, urbanism, apă şi cu cele ale legislaţiei 
orizontale privind: Evaluarea Impactului de Mediu, Accesul la Informaţii, Evaluarea 
Mediului pentru Planuri şi Programe, transpuse/implementate în legislaţia naţională. 

Pe baza rezultatelor evaluării a fost elaborată lista finală de probleme de mediu, prin 
consensul participanţilor la acest proces. De asemenea, a fost realizată şi caracterizarea 
problemelor de mediu. 
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3.2 DESCRIEREA, ANALIZAREA ŞI EVALUAREA 

       PROBLEMELOR/ASPECTELOR DE MEDIU 

În cadrul şedinţelor Subgrupurilor de Lucru ale PRAM au fost identificat un număr de 46 
de probleme de mediu individuale, grupate în cinci categorii de probleme; fiecărei 
probleme individuale i s-a asociat un cod. 

 Tabel nr. 3.2.1 Probleme de mediu identificate în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov 

PPrroobblleemmaa  CCoodd  
PPrroobblleemmăă  

Managementul deşeurilor PM 1 
Nefinalizarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme/ necontrolate PM 1-1 

Inexistenţa serviciilor de gestionare a deşeurilor în localităţile rurale, lipsa 
staţiilor de compost şi a staţiilor de transfer 

PM 1-2 

Ecarisarea defectuoasă a teritoriului PM 1-3 
Insuficienta dezvoltare a sectorului de colectare şi valorificare a deşeurilor 

reciclabile şi a deşeurilor din ambalaje (ex. PET, PE, deşeuri metalice 
feroase şi neferoase, acumulatori, cauciuc, DEE, VSU etc.), implicit 

găsirea de soluţii alternative pentru reintroducerea lor în circuitul 
economic 

PM 1-4 

Informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei privind managementul 
deşeurilor 

PM 1-5 

Managementul defectuos al deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări PM 1-6 
Insuficienţa implementării colectării selective a deşeurilor de la populaţie 

în vederea valorificării 
PM 1-7 

Lipsa unei strategii privind gestionarea nămolurilor provenite din staţiile 
de epurare oraşeneşti şi industriale 

PM 1-8 

Lipsa unor studii cu date de calitate privind componenţa deşeurilor 
generate, inclusiv a deşeurilor periculoase 

PM 1-9 

Insuficienta dezvoltare a staţiilor de sortare PM 1-10 
Biodiversitate/Natura 2000 PM 2 

Diminuarea drastică a suprafeţelor forestiere (împădurite) PM 2-1 
Degradarea peisajelor PM 2-2 

Degradarea zonelor umede PM 2-3 
Diminuarea drastică a zonelor verzi constituite PM 2-4 

Insuficienţa campaniilor de educare, informare şi conştientizare publică a 
valorilor biodiversităţii, inclusiv a importanţei sit-urilor Natura 2000 

PM 2-5 

Lipsa unui program regional de evaluare a biodiversităţii care să permită 
elaborarea programului de management şi monitoring integrat 

PM 2-6 

Lipsa unui sistem informaţional  privind biodiversitatea PM 2-7 

Calitatea aerului/zgomot/schimbări climatice PM 3 
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Poluarea aerului rezultată din arderea combustibililor lichizi, gazoşi şi a 
combustibililor alternativi la centralele termice nemodernizate 

PM 3-1 

Poluarea atmosferei cu compuşi organici volatili datorită insuficienţei 
echipamentelor de reţinere a poluanţilor emişi din activităţi de depozitare, 

transport şi distribuţie a carburanţilor 

PM 3-2 

Poluarea atmosferei datorată emisiilor de COV rezultaţi din instalaţiile şi 
activităţile care utilizează solvenţi organici 

PM 3-3 

Poluarea atmosferei datorată desfaşurării unor activităţi industriale PM 3-4 
Absenţa unui sistem de prognoză şi alertare la scară locală în condiţiile 

creşterii nivelului de poluare asociat condiţiilor meteorologice 
nefavorabile 

PM 3-5 

Insuficienţa programelor de informare, educare şi conştientizare privind 
efectele poluării atmosferice asupra stării de sănătate a populaţiei 

PM 3-6 

Absenţa unui studiu regional privind nivelul emisiilor electromagnetice 
(antene, aeroporturi, linii aeriene de înaltă tensiune, staţii de transformare) 

şi efectul sinergic asupra sănătătii populaţiei 

PM 3-7 

Lipsa studiilor privind nivelul de zgomot pe arterele de penetraţie, 
aeroporturi etc. şi a măsurilor de protecţie a populaţiei afectate 

PM 3-8 

Poluarea atmosferei generată de traficul rutier: parcul auto cu uzură morală 
şi fizică înaintată, întreţinerea defectuoasă a arterelor rutiere. 

PM 3-9 

Disconfortul olfactiv produs de depozitarea temporară sau definitivă a 
deşeurilor 

PM 3-10 

Urbanism şi Mediu/Zone Degradate/Calitatea Solului PM 4 
Diminuarea continuă a suprafeţei zonelor verzi  PM 4-1 

Încărcarea suplimentară a fluxurilor de circulaţie PM 4-2 
Absenţa unui sistem integrat de transport alternativ (lipsa culoarelor de 

transport regional de tip cale ferată, metrou de suprafaţă sau subteran, lipsa 
benzilor special amenajate pentru biciclişti etc.)  

PM 4-3 

Deteriorarea continuă a infrastructurii rutiere  PM 4-4 
Insuficienţa programelor de informare, educare şi conştientizare a 

populaţiei privind mijloacele de transport alternative 
PM 4-5 

Degradarea monumentelor istorice şi a site-urilor arheologice PM 4-6 
Disconfortul creat de aeroporturi PM 4-7 

Absenţa sistemelor de management care să regleze  fluxurile de trafic PM 4-8 
Existenţa halelor de deşeuri industriale (abandonate şi neconforme) PM 4-9 

Lipsa informaţiilor cu privire la starea solului şi a vegetaţiei forestiere şi a 
unui sistem regional de monitorizare sol – teren pentru agricultură, precum 

şi sol – vegetaţie forestieră pentru silvicultură 

PM 4-10 

Absenţa unui cadastru al sit-urilor contaminate PM 4-11 
Nefinalizarea proiectelor de reabilitare a lacurilor şi parcurilor PM 4-12 

Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate; calitatea apelor de 
suprafaţă şi subterane 

PM 5 

Insuficienţa sau inexistenţa reţelelor de alimentare centralizată cu apă 
potabilă 

PM 5-1 

Lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor uzate PM 5-2 
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Pierderi în reţele de distribuţie a apei potabile şi lipsa unor sisteme 
eficiente de economisire a apei pentru uz casnic şi industrial 

PM 5-3 

Lipsa planurilor întocmite pe baza unor studii de  apărare împotriva 
inundaţiilor şi a lucrărilor hidrotehnice corespunzătoare 

PM 5-4 

Reconsiderarea sistemului de regularizare şi recalibrare a cursurilor de apă PM 5-5 
Nefinalizarea proiectului existent de reabilitare a salbei de lacuri de pe râul 

Colentina şi necesitatea extinderii lui pe întregul curs de apă 
PM 5-6 

Poluarea cu nitriţi şi nitraţi a stratului de apă freatică PM 5-7 

Tabel nr. 3.2.2 Categorii de probleme de mediu identificate în Regiunea 8 Bucureşti - 
Ilfov 

NNrr..  
CCrrtt..  CCaatteeggoorriiii  ddee  pprroobblleemmee  ddee  mmeeddiiuu  CCoodd  

pprroobblleemmăă  
1. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PM -1 

2. BIODIVERSITATE/NATURA 2000 PM - 2 

3. CALITATEA AERULUI/ZGOMOT/SCHIMBARI CLIMATICE PM - 3 

4. URBANISM ŞI MEDIU/ZONE DEGRADATE/CALITATEA 
SOLULUI PM - 4 

5. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EVACUAREA APELOR UZATE; 
CALITATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE PM - 5 



 

3.3 SELECTAREA PROBLEMELOR PRIORITARE ŞI SINTEZA 
PROBLEMELOR/ASPECTELOR DE MEDIU PRIORITARE 
SELECTATE 

Ierarhizarea problemelor de mediu şi stabilirea priorităţilor a reprezentat etapa ulterioară 
evaluării problemelor/aspectelor de mediu. Ierarhizarea a reprezentat faza preliminară a 
procesului de stabilire a priorităţilor de mediu, iar aceasta a constat în clasificarea 
problemelor identificate în ordinea descrescândă a importanţei. 

Criteriile de ierarhizare au ţinut cont de elementele cele mai importante utilizate în 
evaluarea impactului/riscului, inclusiv de evaluarea conformării cu cerinţele legale.  

Categoriile de probleme/aspecte de mediu, precum şi problemele/aspectele individuale 
din cadrul fiecărei categorii au fost evaluate, ierarhizate şi prioritizate în conformitate cu 
metodologia de evaluare şi implementare a PRAM, utilizând metoda analizei 
multicriteriale descrisă mai jos. 

CCRRIITTEERRIIII  PPEENNTTRRUU  IIEERRAARRHHIIZZAARREEAA  PPRROOBBLLEEMMEELLOORR  DDEE  MMEEDDIIUU 

1. În ce măsură problema afectează sănătatea umană? 

A. Fundamentare: pericolul existent sau potenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. 
Sănătatea publică trebuie să fie protejată. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea 
riscului şi diminuarea disconfortului trebuie să aibă prioritate. 

2.  În ce măsură problema afectează mediul? 

B. Fundamentare: necesitatea refacerii, protejării şi conservării naturii şi biodiversităţii. 
Un mediu natural bogat şi sănătos şi resurse naturale bine protejate sunt condiţii esenţiale 
pentru menţinerea vieţii în ansamblu şi pentru o dezvoltare durabilă. 

3. În ce măsură problema generează neconformarea cu cerinţele legale? 

C. Fundamentare: necesitatea respectării/îndeplinirii obligaţiilor legale actuale şi în 
perspectivă. 

CCRRIITTEERRIIII  PPEENNTTRRUU  SSTTAABBIILLIIRREEAA  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢIILLOORR  PPEENNTTRRUU  AACCŢŢIIUUNNEE  

4. Care sunt costurile asociate soluţionării problemei? 

D. Fundamentare: prioritatea trebuie acordată celor mai mici costuri asociate soluţionării 
problemei. 

5. În ce măsură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii publice/mediului? 
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E. Fundamentare: prioritatea trebuie acordată celor mai mari beneficii asociate 
soluţionării problemei. Prioritate au problemele a căror soluţionare are asociate costuri 
mici şi beneficii mari. 

Fiecărui criteriu i s-a asociat o scară calitativă: 

• mare 
• mediu 
• redus 

Scării calitative i s-a asociat o scară cantitativă: 

• Criterii ierarhizare (1, 2, 3) 

- mare =  3 
- mediu = 2 
- redus = 1 

• Criterii de stabilire a priorităţilor: 

   Criteriul 4   Criteriul 5 

   mare = 1    mare  = 3 

   mediu = 2    mediu = 2 

   redus  = 3    redus  = 1 

Fiecărui criteriu i s-a asociat o pondere: 

criteriul 1 – pondere 5 

criteriul 2 – pondere 4 

criteriul 3 – pondere 3 

Criteriilor pentru stabilirea priorităţilor pentru acţiune nu li s-au asociat ponderi. În caz 
contrar, un criteriu ar putea determina priorităţile în detrimentul celuilalt criteriu. 

Ierarhizarea problemelor de mediu s-a realizat prin utilizarea unor matrici, completate 
mai jos, cu un exemplu teoretic:  
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Tabel nr. 3.3.1 Matrice etapa I  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ ......
Criteriul 1 Mare  
Criteriul 2 Mare  
Criteriul 3 Redus  

Tabel nr. 3.3.2 Matrice etapa II  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ …..
Criteriul 1 3  
Criteriul 2 3  
Criteriul 3 1  

Tabel nr. 3.3.3 Matrice etapa III  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ …..
Criteriul 1 (pondere 5) 5 x 3 = 15  
Criteriul 2 (pondere 4) 4 x 3 = 12  
Criteriul 3 (pondere 3) 3 x 1 =   3  

Total 30  

Scorul pe problemă este egal cu suma scorurilor pe criterii. Scorul pe criterii a fost 
calculat înmulţind scara cantitativă cu ponderea criteriului.  

Ponderea a fost aplicată fiecărei probleme individuale din cadrul fiecărei categorii de 
probleme.  

Stabilirea priorităţilor de mediu pentru acţiune s-a efectuat pe baza următoarei 
matrici, completate cu un exemplu teoretic:  

Tabel nr. 3.3.4 Matrice etapa IV  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ …..
Criteriul 4 Mare  
Criteriul 5 Mediu  

Tabel nr. 3.3.5 Matrice etapa V 

Criteriul EI – XX –YY – ZZ …..
Criteriul 4 1  
Criteriul 5 2  
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Tabel nr. 3.3.6 Matrice etapa VI  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ …..
Criteriul 4 1 x 30 = 30  
Criteriul 5 2 x 30 = 60  

Total 90  

Scorul pe problemă este egal cu suma scorurilor pe criterii. Scorul pe categorii de 
probleme reprezintă media aritmetică a scorurilor problemelor individuale din cadrul 
fiecărei categorii de probleme. 

Scorul pe criterii este egal cu produsul dintre scara cantitativă a criteriului şi scorul 
problemei rezultat din  matricea III pentru ierarhizare.  

Procedura s-a aplicat fiecărei probleme individuale de mediu din cadrul categoriei de 
probleme respectiv.    

IIEERRAARRHHIIZZAARREEAA  PPRROOBBLLEEMMEELLOORR  DDEE  MMEEDDIIUU  

Tabel nr. 3.3.7 Scorul ierarhizării problemelor de mediu identificate în regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov 

PPrroobblleemmaa  CCoodd  
PPrroobblleemmăă  

SSccoorr  
iieerraarrhhiizzaarree  

Managementul deşeurilor PM 1 Total     
26,4 

Nefinalizarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme/ 
necontrolate 

PM 1-1 33 

Inexistenţa serviciilor de gestionare a deşeurilor în localităţile 
rurale, lipsa staţiilor de compost şi a staţiilor de transfer 

PM 1-2 30 

Ecarisarea defectuoasă a teritoriului PM 1-3 27 
Insuficienta dezvoltare a sectorului de colectare şi 

valorificare a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor din 
ambalaje (ex. PET, PE, deşeuri metalice feroase şi neferoase, 

acumulatori, cauciuc, DEE, VSU etc), implicit găsirea de 
soluţii alternative pentru reintroducerea lor în circuitul 

economic 

PM 1-4 26 

Informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei privind 
managementul deşeurilor 

PM 1-5 26 

Managementul defectuos al deşeurilor rezultate din 
construcţii şi demolări 

PM 1-6 26 

Insuficienţa implementării colectării selective a deşeurilor de 
la populaţie în vederea valorificării 

PM 1-7 25 

Lipsa unei strategii privind gestionarea nămolurilor provenite PM 1-8 25 
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din staţiile de epurare oraşenesti si industriale 
Lipsa unor studii cu date de calitate privind componenţa 

deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor periculoase 
PM 1-9 23 

Insuficienta dezvoltare a staţiilor de sortare PM 1-10 23 
Biodiversitate/Natura 2000 PM 2 Total   

28,85 
Diminuarea drastică a suprafeţelor forestiere (împădurite) PM 2-1 35 

Degradarea peisajelor PM 2-2 33 
Degradarea zonelor umede PM 2-3 32 

Diminuarea drastică a zonelor verzi constituite PM 2-4 32 
Insuficienţa campaniilor de educare, informare şi 

conştientizare publică a valorilor biodiversitaţii, inclusiv a 
importanţei sit-urilor Natura 2000 

PM 2-5 27 

Lipsa unui program regional de evaluare a biodiversităţii care 
să permită elaborarea programului de management şi 

monitoring integrat 

PM 2-6 22 

Lipsa unui sistem informaţional  privind biodiversitatea PM 2-7 21 

Calitatea aerului/zgomot/schimbări climatice PM 3 Total   
25,68 

Poluarea aerului rezultată din arderea combustibililor lichizi, 
gazoşi şi a combustibililor alternativi la centralele termice 

nemodernizate 

PM 3-1  

27,6 
Poluarea atmosferei cu compuşi organici volatili datorită 

insuficienţei echipamentelor de reţinere a poluanţilor emişi 
din activităţi de depozitare, transport şi distribuţie a 

carburanţilor 

PM 3-2 26 

Poluarea atmosferei datorată emisiilor de COV rezultaţi din 
instalaţiile şi activităţile care utilizează solvenţi organici 

PM 3-3 25,5 

Poluarea atmosferei datorată desfaşurării unor activităţi 
industriale 

PM 3-4 28,7 

Absenţa unui sistem de prognoză şi alertare la scară locală în 
condiţiile creşterii nivelului de poluare asociat condiţiilor 

meteorologice nefavorabile 

PM 3-5 26,3 

Insuficienţa programelor de informare, educare şi 
conştientizare privind efectele poluării atmosferice asupra 

stării de sănătate a populaţiei 

PM 3-6 21 

Absenţa unui studiu regional privind nivelul emisiilor 
electromagnetice (antene, aeroporturi, linii aeriene de înaltă 

tensiune, staţii de transformare) şi efectul sinergic asupra 
sănătăţii populaţiei 

PM 3-7 25,7 

Lipsa studiilor privind nivelul de zgomot pe arterele de 
penetraţie, aeroporturi etc. şi a măsurilor de protecţie a 

populaţiei afectate 

PM 3-8 24,4 
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Poluarea atmosferei generată de traficul rutier: parcul auto cu 
uzura morală şi fizică înaintată, întreţinerea defectuoasă a 

arterelor rutiere. 

PM 3-9 29,8 

Disconfortul olfactiv produs de depozitarea temporară sau 
definitivă a deşeurilor 

PM 3-10 21,8 

Urbanism şi Mediu/Zone Degradate/Calitatea Solului PM 4 TToottaall          
22,8  

Diminuarea continuă a suprafeţei zonelor verzi  PM 4-1 32,7 
Încărcarea suplimentară a fluxurilor de circulaţie PM 4-2 22,8 

Absenţa unui sistem integrat de transport alternativ (lipsa 
culoarelor de transport regional de tip cale ferată, metrou de 

suprafaţă sau subteran, lipsa benzilor special amenajate 
pentru biciclişti etc.)  

PM 4-3 22,5 

Deteriorarea continuă a infrastructurii rutiere  PM 4-4 21,5 
Insuficienţa programelor de informare, educare şi 

conştientizare a populaţiei privind mijloacele de transport 
alternative 

PM 4-5 17,8 

Degradarea monumentelor istorice şi a site-urilor arheologice PM 4-6 15,6 
Disconfortul creat de aeroporturi PM 4-7 20,1 

Absenţa sistemelor de management care să regleze  fluxurile 
de trafic 

PM 4-8 20,1 

Existenţa haldelor de deşeuri industriale (abandonate şi 
neconforme) 

PM 4-9 30,6 

Lipsa informaţiilor cu privire la starea solului şi a vegetaţiei 
forestiere şi a unui sistem regional de monitorizare sol – teren 
pentru agricultură, precum şi sol – vegetaţie forestieră pentru 

silvicultură 

PM 4-10 20,9 

Absenţa unui cadastru al sit-urilor contaminate PM 4-11 24,1 
Nefinalizarea proiectelor de reabilitare a lacurilor şi 

parcurilor 
PM 4-12 25,5 

Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate; calitatea 
apelor de suprafaţă şi subterane 

PM 5 Total        
22 

Insuficienţa sau inexistenţa reţelelor de alimentare 
centralizată cu apă potabilă 

PM 5-1 33,7 

Lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a 
apelor uzate 

PM 5-2 35,6 

Pierderi în reţele de distribuţie a apei potabile şi lipsa unor 
sisteme eficiente de economisire a apei pentru uz casnic şi 

industrial 

PM 5-3 19,6 

Lipsa planurilor întocmite pe baza unor studii de  apărare 
împotriva inundaţiilor şi a lucrărilor hidrotehnice 

corespunzătoare 

PM 5-4 30,1 

Reconsiderarea sistemului de regularizare şi recalibrare a 
cursurilor de apă 

PM 5-5 26,4 

Nefinalizarea proiectului existent de reabilitare a salbei de 
lacuri de pe râul Colentina şi necesitatea extinderii lui pe 

PM 5-6 24,6 
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întregul curs de apă 
Poluarea cu nitriţi şi nitraţi a stratului de apă freatică PM 5-7 28,8 

Tabel nr. 3.3.8  Scorul ierarhizării pe categorii de probleme  

NNrr..  
CCrrtt..  

CCaatteeggoorriiii  ddee  pprroobblleemmee  ddee  mmeeddiiuu  CCoodd  
pprroobblleemmăă  

SSccoorr  
iieerraarrhhiizzaarree  

1. BIODIVERSITATE/NATURA 2000 PM - 2 2288,,88  
2. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PM - 1 2266,,44  
3. CALITATEA AERULUI/ZGOMOT/SCHIMBARI 

CLIMATICE 
PM - 3 2255,,66  

4. URBANISM ŞI MEDIU/ZONE 
DEGRADATE/CALITATEA SOLULUI 

PM - 4 2222,,88  

5. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EVACUAREA 
APELOR UZATE; CALITATEA APELOR DE 

SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE 

PM - 5 2222  

PPRRIIOORRIITTIIZZAARREEAA  PPRROOBBLLEEMMEELLOORR  DDEE  MMEEDDIIUU  

Tabel nr. 3.3.9 Scorul prioritizării problemelor de mediu identificate în regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov  

PPrroobblleemmaa  CCoodd    
PPrroobblleemmăă  

SSccoorr  
pprriioorriittiizzaarree  

Managementul deşeurilor PM 1 Total   115,6 
Nefinalizarea închiderii depozitelor de deşeuri 

neconforme/ necontrolate 
PM 1-1 137 

Inexistenţa serviciilor de gestionare a deşeurilor în 
localităţile rurale, lipsa staţiilor de compost şi a staţiilor 

de transfer 

PM 1-2 131,5 

Ecarisarea defectuoasă a teritoriului PM 1-3 118,3 
Insuficienta dezvoltare a sectorului de colectare şi 

valorificare a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor din 
ambalaje (ex. PET, PE, deşeuri metalice feroase şi 
neferoase, acumulatori, cauciuc, DEE, VSU etc.), 

implicit găsirea de soluţii alternative pentru 
reintroducerea lor în circuitul economic 

PM 1-4 118 

Informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei 
privind managementul deşeurilor 

PM 1-5 128 

Managementul defectuos al deşeurilor rezultate din 
construcţii şi demolări 

PM 1-6 119,6 

Insuficienţa implementării colectării selective a 
deşeurilor de la populaţie în vederea valorificării 

PM 1-7 110,7 

Lipsa unei strategii privind gestionarea nămolurilor 
provenite din staţiile de epurare oraşeneşti şi industriale 

PM 1-8 111,5 

Lipsa unor studii cu date de calitate privind componenţa PM 1-9 88,5 
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deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor periculoase 
Insuficienta dezvoltare a staţiilor de sortare PM 1-10 93,7 

Biodiversitate/Natura 2000 PM 2 Total   128,2 

Diminuarea drastică a suprafeţelor forestiere 
(împădurite) 

PM 2-1 159,2 

Degradarea peisajelor PM 2-2 142,9 
Degradarea zonelor umede PM 2-3 134,6 

Diminuarea drastică a zonelor verzi constituite PM 2-4 147,6 
Insuficienţa campaniilor de educare, informare şi 

conştientizare publică a valorilor biodiversitaţii, inclusiv 
a importanţei sit-urilor Natura 2000 

PM 2-5 122,7 

Lipsa unui program regional de evaluare a biodiversitaţii 
care să permită elaborarea programului de management 

şi monitoring integrat 

PM 2-6 100,6 

Lipsa unui sistem informaţional  privind biodiversitatea PM 2-7 90,4 

Calitatea aerului/zgomot/schimbări climatice PM 3 Total   113,1 
Poluarea aerului rezultată din arderea combustibililor 

lichizi, gazoşi şi a combustibililor alternativi la 
centralele termice nemodernizate 

PM 3-1  

125,4 
Poluarea atmosferei cu compuşi organici volatili datorită 

insuficienţei echipamentelor de reţinere a poluanţilor 
emişi din activităţi de depozitare, transport şi distribuţie 

a carburanţilor 

PM 3-2 113,4 

Poluarea atmosferei datorată emisiilor de COV rezultaţi 
din instalaţiile şi activităţile care utilizează solvenţi 

organici 

PM 3-3 108,9 

Poluarea atmosferei datorată desfaşurării unor activităţi 
industriale 

PM 3-4 117,4 

Absenţa unui sistem de prognoză şi alertare la scară 
locală în condiţiile creşterii nivelului de poluare asociat 

condiţiilor meteorologice nefavorabile 

PM 3-5 112,3 

Insuficienţa programelor de informare, educare şi 
conştientizare privind efectelor poluării atmosferice 

asupra stării de sănătate a populaţiei 

PM 3-6 101,1 

Absenţa unui studiu regional privind nivelul emisiilor 
electromagnetice (antene, aeroporturi, linii aeriene de 

înaltă tensiune, staţii de transformare) şi efectul sinergic 
asupra sănătăţii populaţiei 

PM 3-7 109,8 

Lipsa studiilor privind nivelul de zgomot pe arterele de 
penetraţie, aeroporturi etc. şi a măsurilor de protecţie a 

populaţiei afectate 

PM 3-8 106,4 
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Poluarea atmosferei generată de traficul rutier: parcul 
auto cu uzură morală şi fizică înaintată, întreţinerea 

defectuoasă a arterelor rutiere. 

PM 3-9 135,4 

Disconfortul olfactiv produs de depozitarea temporară 
sau definitivă a deşeurilor 

PM 3-10 101 

Urbanism si Mediu/Zone Degradate/Calitatea Solului PM 4 TToottaall                     
9955,,55  

Diminuarea continuă a suprafeţei zonelor verzi  PM 4-1 148,6 
Încărcarea suplimentară a fluxurilor de circulaţie PM 4-2 94,4 

Absenţa unui sistem integrat de transport alternativ 
(lipsa culoarelor de transport regional de tip cale ferată, 
metrou de suprafaţă sau subteran, lipsa benzilor special 

amenajate pentru biciclişti etc.)  

PM 4-3 92,5 

Deteriorarea continuă a infrastructurii rutiere  PM 4-4 85,5 
Insuficienţa programelor de informare, educare şi 
conştientizare a populaţiei privind mijloacele de 

transport alternative 

PM 4-5 78,9 

Degradarea monumentelor istorice şi a site-urilor 
arheologice 

PM 4-6 55,5 

Disconfortul creat de aeroporturi PM 4-7 73,8 
Absenţa sistemelor de management care să regleze  

fluxurile de trafic 
PM 4-8 81,1 

Existenţa haldelor de deşeuri industriale (abandonate şi 
neconforme) 

PM 4-9 131,9 

Lipsa informaţiilor cu privire la starea solului şi a 
vegetaţiei forestiere şi a unui sistem regional de 

monitorizare sol – teren pentru agricultură, precum şi sol 
– vegetaţie forestieră pentru silvicultură 

PM 4-10 86,6 

Absenţa unui cadastru al sit-urilor contaminate PM 4-11 103,9 
Nefinalizarea proiectelor de reabilitare a lacurilor şi 

parcurilor 
PM 4-12 114,4 

Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate; 
calitatea apelor de suprafaţă şi subterane 

PM 5 Total          
122,6 

Insuficienţa sau inexistenţa reţelelor de alimentare 
centralizată cu apă potabilă 

PM 5-1 147 

Lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de 
epurare a apelor uzate 

PM 5-2 155,3 

Pierderi în reţele de distribuţie a apei potabile şi lipsa 
unor sisteme eficiente de economisire a apei pentru uz 

casnic şi industrial 

PM 5-3 88,9 

Lipsa planurilor întocmite pe baza unor studii de  
apărare împotriva inundaţiilor şi a lucrărilor hidrotehnice 

corespunzătoare 

PM 5-4 120,4 

Reconsiderarea sistemului de regularizare şi recalibrare  
cursurilor de apă 

PM 5-5 108 

Nefinalizarea proiectului existent de reabilitare a salbei PM 5-6 105,1 
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de lacuri de pe râul Colentina şi necesitatea extinderii lui 
pe întregul curs de apă 

Poluarea cu nitriţi şi nitraţi a stratului de apă freatică PM 5-7 133,5 

Tabel nr. 3.3.10 Scorul prioritizării pe categorii de probleme  

NNrr..  
CCrrtt..  

CCaatteeggoorriiii  ddee  pprroobblleemmee  ddee  mmeeddiiuu  CCoodd  
pprroobblleemmăă  

SSccoorr  
pprriioorriittiizzaarree  

1. BIODIVERSITATE/NATURA 2000 PM - 2 112288,,22  
2. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EVACUAREA 

APELOR UZATE; CALITATEA APELOR DE 
SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE 

PM - 1 112222,,66  

3. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PM - 3 111155,,66  
4. CALITATEA AERULUI/ZGOMOT/SCHIMBARI 

CLIMATICE 
PM - 4 111133,,11  

5. URBANISM ŞI MDIU/ZONE 
DEGRADATE/CALITATEA SOLULUI 

PM - 5 9955,,55  
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4. PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU AL REGIUNII 8 
            BUCUREŞTI - ILFOV 
 
 
 
4.1 ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎN 

REGIUNEA 8 BUCUREŞTI - ILFOV 
 
4.1.1 INTRODUCERE 

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu oferă cadrul de abordare a celor mai importante 
probleme de mediu şi un plan pe termen lung pentru investiţiile şi programele de mediu 
din municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.  

Planul Regional de Acţiune pentru mediu ca şi Planurile Locale de Acţiune pentru mediu 
al municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov deschide perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor 
de mediu, a sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei din regiunea 8 Bucureşti - Ilfov. 

4.1.2 STABILIREA OBIECTIVELOR, ŢINTELOR ŞI INDICATORILOR 

Luând în considerare liniile strategice şi obiectivele generale privind protejarea mediului 
în contextul unei dezvoltări durabile a regiunii 8 Bucureşti - Ilfov, pentru fiecare 
problemă de mediu (în cadrul procesului de elaborare a PRAM) au fost stabilite:  

• obiectivul general; 
• obiectivele specifice corespunzătoare; 
• ţintele necesar a fi avute în vedere (sarcinile cuantificabile necesar a fi realizate 

într-un interval de timp stabilit pentru atingerea obiectivelor specifice; pentru un 
obiectiv specific pot exista una sau mai multe ţinte);  

• indicatorii (elemente a căror măsurare permite evaluarea realizării acţiunilor, a 
ţintelor şi a obiectivelor); 

• acţiunile (activităţile concrete care vor trebui efectuate pentru atingerea ţintelor şi 
a obiectivelor stabilite, într-un interval de timp - termene de finalizare a fiecărei 
acţiuni propuse). 

Tipurile de acţiuni luate în considerare la realizarea planului de acţiune au fost 
următoarele:  

• acţiuni tehnologice (implică proiectarea, construirea şi operarea instalaţiilor în 
domeniul protecţiei mediului); 

• acţiuni de informare şi educare (informarea şi conştientizarea comunităţii locale şi 
de afaceri cu privire la problemele şi cerinţele legale în domeniul protecţiei 
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mediului; aceste acţiuni contribuie la creşterea participării publicului la luarea 
deciziei şi a sprijinului acordat de toate părţile implicate); 

• măsuri economice (politicile bazate pe stimulente economice determină 
influenţarea comportamentului diferitelor persoane fizice sau companii 
poluatoare, permiţându-le să găsească cele mai bune modalităţii de reducere a 
poluării şi a costurilor generate de către aceasta); 

• măsuri legislative (acţiunile legislative cer persoanelor fizice sau unităţilor să se 
conformeze legislaţiei de mediu specifice şi să implementeze măsuri de reducere a 
poluării mediului); 

• acţiuni de implementare. 

Pentru a realiza fundamentarea categoriilor de probleme de mediu identificate în regiunea 
8 Bucureşti - Ilfov membrii Grupului de Lucru s-au constituit în 5 subgrupuri de lucru 
(corespunzătoare fiecărei categorii de probleme), astfel: 

  MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

• Danila Vieru, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov - „Nefinalizarea închiderii 
depozitelor de deşeuri neconforme/ necontrolate”. 

• Danila Vieru, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi Emilia Păunescu - 
Bucur, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti - „Inexistenţa 
serviciilor de gestionare a deşeurilor în localităţile rurale, lipsa staţiilor de 
compost şi a staţiilor de transfer”. 

• Emilia Păunescu - Bucur, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti - „Ecarisarea defectuoasă a teritoriului.” 

• Panait Lavinia, Rosal Grup, Mihai Solea, S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. şi 
Florin Brabete, Director General Executiv, S.C. Eco Anvelope S.A. - 
„Insuficienta dezvoltare a sectorului de colectare şi valorificare a deşeurilor 
reciclabile şi a deşeurilor din ambalaje (ex. PET, PE, deşeuri metalice feroase şi 
neferoase, acumulatori, cauciuc, DEE, VSU etc), implicit găsirea de soluţii 
alternative pentru reintroducerea lor în circuitul economic”. 

• Cristina Popa, Şef Birou Relaţii Publice, REBU RER Ecologic Service Bucureşti 
S.A. şi Arinda Cadariu, Asociaţia Experţilor de Mediu - „Informarea, educarea 
şi conştientizarea populaţiei privind managementul deşeurilor”. 

• Flavius Ardelean, Consiliul Judeţean Ilfov  - “Managementul defectuos al 
deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări”. 

• Rodica Raspopa, PMB - Direcţia de protecţie a mediului şi educatie-ecocivica - 
„Insuficienţa implementării colectării selective a deşeurilor de la populaţie în 
vederea valorificării”. 

• Emilia Păunescu - Bucur, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti  - „Lipsa unei strategii privind gestionarea nămolurilor provenite din 
staţiile de epurare oraşenesti şi industriale”. 

• Mihai Solea, S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. – „Lipsa unor studii cu date de 
calitate privind componenţa deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor 
periculoase”. 
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• Alecu Paul şi Predoi Alexandru, Urban S.A. - “Insuficienta dezvoltare a staţiilor 
de sortare”. 

 BIODIVERSITATE/ NATURA 2000  

• Iovu Adrian Biriş şi Ioan Stetca, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - 
„Diminuarea drastică a suprafeţelor forestiere (împădurite)” . 

• Victoria Tatole, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa– 
„Degradarea peisajelor”. 

• Doina Cioacă , UNESCO PRO Natura - “Degradarea zonelor umede”. 
• Victoria Tatole, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Doina 

Cioacă UNESCO PRO Natura - „Diminuarea drastică a zonelor verzi constituite”. 
• Dana Erscoi, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, Alina Ifrim- 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Ghinescu Marian, Instituţia 
Prefectului Judeţul Ilfov, Luminiţa Laiu, Societatea Ornitologică Română  - 
“Insuficienţa campaniilor de educare, informare şi conştientizare publică a 
valorilor biodiversitatii, inclusiv a importanţei sit-urilor Natura 2000”. 

• Victoria Tatole, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa - „Lipsa 
unui program regional de evaluare a biodiversităţii care să permită elaborarea 
programului de management şi monitoring integrat”. 

• Victoria Tatole, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa - „Lipsa 
unui sistem informaţional privind biodiversitatea”. 

 CALITATEA AERULUI/ ZGOMOT/ SCHIMBĂRI CLIMATICE 

• Liliana Roşca, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Gabriel 
Ciuiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Mihaela Păunescu, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov - „Poluarea aerului rezultată din arderea 
combustibililor lichizi, gazoşi şi a combustibililor alternativi la centralele termice 
nemodernizate”. 

• Liliana Roşca, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Gabriel 
Ciuiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Mihaela Păunescu, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Ilfov – „Poluarea atmosferei cu compuşi organici 
volatili datorită insuficienţei echipamentelor de reţinere a poluanţilor emişi din 
activitatea de depozitare, transport şi distribuţie a carburanţilor”. 

• Liliana Roşca, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Gabriel 
Ciuiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Mihaela Păunescu, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov -“Poluarea atmosferei datorată emisiilor 
de COV rezultaţi din instalaţiile si activităţile care utilizează solvenţi organici”. 

•  Liliana Roşca, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Gabriel 
Ciuiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Mihaela Păunescu, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov - „Poluarea atmosferei datorată 
desfaşurarii unor activitaţi industriale”. 

• Mariana Mocanu, Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Regional Bucureşti  
- “Disconfortul olfactiv produs de depozitarea temporară sau definitivă a 
deşeurilor”. 
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• Gabriel Ciuiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti - „Absenta unui 
sistem de prognoză şi alertare la scară locală în condiţiile creşterii nivelului de 
poluare asociat condiţiilor meteorologice nefavorabile”. 

• Mihaela  Bălăceanu, Direcţia Sănătate Publică Bucureşti şi Antoaneta Rusu, 
Direcţia Sănătate Publică Ilfov – „Insuficienţa programelor de informare, educare 
şi conştientizare privind efectele poluării atmosferice asupra stării de sănătate a 
populaţiei”. 

• Mihaela  Bălăceanu, Direcţia Sănătate Publică Bucureşti şi Antoaneta Rusu, 
Direcţia Sănătate Publică Ilfov - „Absenţa unui studiu regional privind nivelul 
emisiilor electromagnetice (antene, aeroporturi, linii aeriene de înaltă tensiune, 
staţii de transformare) şi efectul sinergic asupra sănătătii populaţiei”. 

• Gabriel Ciuiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Drăgulescu Sonia, 
Instituţia Prefectului Judeţul Ilfov şi Alina Ifrim, Instituţia Prefectului 
Municipiului Bucureşti   - „Lipsa studiilor privind  nivelul de zgomot pe arterele 
de penetraţie, aeroporturi etc. şi a măsurilor de protecţie a populaţiei afectate”. 

• Cristina Baltă, Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Registrul Auto Român  
- „Poluarea atmosferei generată de traficul rutier:parcul auto cu uzura morală şi 
fizică înaintată, întreţinerea defectuoasă a arterelor rutiere”. 

 URBANISM ŞI MEDIU/ZONE DEGRADATE/CALITATEA SOLULUI  

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti  - 
„Diminuarea continuă a suprafeţei zonelor verzi”. 

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti  - 
„Încărcarea suplimentară a fluxurilor de circulaţie”. 

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti -
“Absenţa unui sistem integrat de transport alternativ (lipsa culoarelor de transport 
regional de tip cale ferată, metrou de suprafaţa sau subteran, lipsa benzilor special 
amenajate pentru biciclişti etc.)”. 

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti - 
„Deteriorarea continuă a infrastructurii rutiere”. 

• Lavinia Răducescu şi Luminiţa Laiu, Societatea Ornitologică Română, Eliza 
Teodorescu, Asociaţia Alma RO, Magda Chitu, REC România  - “Insuficienţa 
programelor de informare, educare şi conştientizare a populaţiei privind 
mijloacele de transport alternative”. 

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti - 
„Degradarea monumentelor istorice şi a site-urilor arheologice”. 

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti -  
„Disconfortul creat de aeroporturi”. 

• Rodica Gheorghe, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti -  
„Absenţa sistemelor de management care să regleze fluxurile de trafic”. 

• Klaus Rheda, RTA Twinning REPA Bucureşti, Băceanu Ioan, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului - „Existenţa haldelor de deşeuri industriale 
(abandonate şi neconforme)”. 
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• Klaus Rheda, RTA Twinning REPA Bucureşti, Băceanu Ioan, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului - „Lipsa informaţiilor cu privire la starea 
solului şi a vegetaţiei forestiere şi a unui sistem regional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultură, precum şi sol- vegetaţie forestieră pentru silvicultură”. 

• Klaus Rheda, RTA Twinning REPA Bucureşti, Băceanu Ioan, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului - „Absenţa unui cadastru al sit-urilor 
contaminate”. 

• Klaus Rheda, RTA Twinning REPA Bucureşti, Băceanu Ioan, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului - „Nefinalizarea proiectelor de reabilitare a 
lacurilor şi parcurilor”. 

 ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EVACUAREA APELOR UZATE; CALITATEA 
APELOR DE SUPRAFATĂ ŞI SUBTERANE  

• Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu,  Administraţia Naţională Apele Române, 
Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti 
- „Insuficienţa sau inexistenţa reţelelor de alimentare centralizată cu apă potabilă”. 

• Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu, Administraţia Naţională Apele Române, 
Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti 
– „Lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor uzate”. 

• Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu, Administraţia Naţională Apele Române, 
Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti 
-“Pierderi în reţele de distribuţie a apei potabile şi lipsa unor sisteme eficiente de 
economisire a apei pentru uz casnic şi industrial”. 

• Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu, Administraţia Naţională Apele Române, 
Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti 
- „Lipsa planurilor întocmite pe baza unor studii de apărare împotriva inundaţiilor 
şi a lucrărilor hidrotehnice corespunzătoare”. 

• Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu, Administraţia Naţională Apele Române, 
Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti 
- “Reconsiderarea sistemului de regularizare şi recalibrare a cursurilor de apă”. 

• Octavian Rădulescu şi Ana Ranete, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
(ALPA), Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu, Administraţia Naţională Apele 
Române, Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - 
Bucureşti – „Nefinalizarea proiectului existent de reabilitare a salbei de lacuri de 
pe râul Colentina şi necesitatea extinderii lui pe întregul curs de apă”. 

• Octavian Rădulescu şi Ana Ranete, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
(ALPA), Marcela Paidiu şi Daniel Stanciu, Administraţia Naţională Apele 
Române, Direcţia Apelor Argeş  Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – 
Bucureşti – „Poluarea cu nitriţi şi nitraţi a stratului de apă freatică”. 
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PPrroobblleemmaa  PPMM  11  
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
 
PM 1 - 1 
Nefinalizarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme / necontrolate 

Descrierea problemei 

În Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, în anul 2005 au fost identificate 33 depozite 
neconforme/necontrolate de deşeuri nepericuloase care deservesc localităţi amplasate în 
judeţul Ilfov. Potrivit HG NR. 349/2005  aceste depozite trebuie să se închidă, treptat, 
până la 16 iulie 2009. Astfel, gestionarea deşeurilor va trebui să se orienteze către 
eliminarea deşeurilor la cele trei depozite conforme existente pe teritoriul regiunii:   

- depozitul ecologic IRIDEX, administrat de S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-
EXPORT S.R.L., amplasat în Bucureşti (Drumul Chiajna-Rudeni, sector 1); 

- depozitul ecologic GLINA, administrat de SC ECOREC SA, (comuna Glina), 
judeţul Ilfov; 

- depozitul ecologic VIDRA, administrat de SC ECOSUD SRL, (comuna Vidra) 
judeţul Ilfov. 

Au fost emise avize de mediu pentru încetarea activităţii şi inchiderea depozitelor 
neconforme, inclusiv stabilirea obligaţiilor de mediu pentru depozitele din localităţile 
Mogoşoaia, Cornetu, Pantelimon, Baloteşti, Afumaţi, Domneşti. În anul 2006 au fost 
închise depozitele aparţinând localităţilor Pantelimon, Măgurele, Mogoşoaia şi Cornetu. 

La depozitul neconform aferent oraşului Buftea, a fost  sistată activitatea de depunere 
încă din anul 2004. Se intenţionează transformarea depozitului în zona verde prin 
împădurire. 

Pentru depozitele neconforme rămase în activitate a fost întocmit un calendar de 
închidere treptată până la 16 iulie 2009 astfel: în anul 2007 - 3 depozite, în anul 2008 16 
depozite, restul urmând a fi închise la începutul anului 2009. 

Decizia de închidere şi modul de gestionare a situaţiei va fi luată la nivelul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, cu consultarea ARPM Bucureşti şi a MMDD, după 
analizarea rapoartelor de mediu la Bilanţurile de Mediu  care se vor depune la APM Ilfov 
de către fiecare administrator al depozitelor de deşeuri neconforme.  

Obiectiv general: reducerea impactului asupra mediului datorat depozitării 
necontrolate/neconforme a deşeurilor generate în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov. 
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Obiectiv specific: realizarea şi implementarea unui sistem de management al deşeurilor, 
în special în localităţile rurale. 

Ţintă:  eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor şi închiderea depozitelor 
neconforme. 

Indicatori: 

• Numărul depozitelor neconforme identificate. 
• Numărul avizelor de mediu pentru încetarea activităţii şi inchidere depozite emise de 

către APM Ilfov. 
• Numărul depozitelor închise până în 2006. 
• Numărul depozitelor care trebuie închise până în 2009. 
• Cantitatea de deşeuri din depozitele neconforme. 
• Numărul localităţilor care beneficiază de servicii de salubritate, (proprii, prin 

concesionare către societăţi specializate). 
• Numărul echipamentelor/mijloacelor de transport implicate în procesul de eliminare a 

depozitelor necontrolate, respectiv la închiderea corespunzătoare a depozitelor 
neconforme. 

Acţiuni tehnice:                             

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice (echipamente, maşini de transport etc.) necesare 
eliminării deşeurilor şi reabilitării amplasamentelor.  

• Crearea sistemului de gestionare a deşeurilor, inclusiv în localităţile rurale, fie prin 
serviciu propriu de salubrizare, fie prin concesionare către societăţi specializate. 

• Realizarea staţiilor de transfer pentru localităţile aflate la distanţe mari faţă de 
depozitele conforme.    

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a deşeurilor (program de colectare, 
personal implicat, trasee, echipamente, utilaje necesare, mijloace de transport etc.). 

• Respectarea calendarului de închidere treptată a depozitelor necontrolate/neconforme, 
până în 2009. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea de către autorităţile responsabile a măsurilor legislative specifice existente. 
• Hotărâri ale Consiliilor locale privind obligaţiile generatorilor de deşeuri. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în unităţile de învăţământ. 
• Organizarea de seminarii şi mese rotunde cu tematică privind impactul depozitelor 

necontrolate/neconforme asupra stării de sănătate şi mediului înconjurator. 
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Acţiuni de implementare:  

• Monitorizarea stadiului închiderii treptate a depozitelor neconforme/necontrolate. 
• Solicitarea de către Consiliile locale a avizelor de mediu pentru încetarea activităţii 

depozitelor rămase neînchise, cu respectarea calendarului propus. 
• Folosirea fondurilor interne/externe pentru organizarea acţiunilor eliminare a 

depozitelor necontrolate şi inchidere corespunzatoare a celor neconforme. 
• Aplicarea legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor.                                                                         

Măsuri economice: 

• Atragerea de fonduri pentru realizarea închiderii a depozitelor neconforme, 
eliminarea depozitelor necontrolate şi crearea sistemului integrat de gestionare a 
deşeurilor, în special în localităţile rurale. 

• Alocarea de către fiecare consiliu local a fondurilor necesare închiderii depozitelor de 
deşeuri neconforme/necontrolate.                           

PM 1 - 2 

Inexistenţa serviciilor de gestionare a deşeurilor în localităţile rurale, lipsa staţiilor 
de compost şi a staţiilor de transfer 

Descrierea problemei: 

Tipuri de deşeuri (exclusiv cele din activităţile industriale):  

▪ deşeuri menajere şi de tip menajer (cu conţinut de deşeuri periculoase); 
▪ deşeuri de ambalaje; 
▪ deşeuri biodegradabile; 
▪ nămoluri de la staţiile de epurare şi din instalaţiile de preepurare; 
▪ bălegar de grajd şi alte dejecţii animaliere; 
▪ deşeuri cu conţinut de azbest; 
▪ deşeuri de echipamente electrice şi electronice; 
▪ deşeuri rezultate din activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz; 
▪ deşeuri din activtăţi turistice şi de agrement; 
▪ deşeuri din construcţii şi demolări. 

Toate aceste tipuri de deşeuri trebuie identificate, cuantificate şi gestionate diminuând 
impactul asupra componentelor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei. 
 
Obiectiv general: realizarea şi implementarea unui sistem de management corespunzător 
al deşeurilor în localităţile rurale. 
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Obiective specifice: 
  
• Identificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate în mediul rural. 
• Cuantificarea şi gestionarea deşeurilor generate în mediul rural. 
 
Ţinte: 
 
• Infiinţarea Serviciului/Biroului de Gospodărie Comunală în cadrul Consiliului local al 

fiecărei localitaţi rurale. 
• Stabilirea modalităţilor de management al deşeurilor generate în mediul rural.   
• Colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) din 

mediul rural. 
• Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din dezmembrarea vehiculelor 

scoase din uz. 
• Reducerea costurilor de gestionare a deşeurilor, în special pentru transport.   
 
Indicatori: 
 
• Numărul tipurilor de deşeuri generate în mediul rural. 
• Cantitatea şi compozitia deşeurilor generate. 
• Numărul localităţilor care au servicii de salubrizare raportat la numărul de 

locuitori/localităţi din mediul rural. 
• Gradul de colectare al deşeurilor generate. 
• Numărul recipienţilor de colectare a deşeurilor. 
• Numărul punctelor de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile. 
• Distanţa de transport a deşeurilor de la generator la depozitul ecologic. 
• Numărul centrelor de colectare pentru deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice, respectiv de vehicule uzate. 
• Costul de gestionare a deşeurilor. 
 
Acţiuni tehnice: 
                             
• Dotarea serviciilor de gospodarie comunală cu mijloace specifice gestionarii 

deşeurilor sau concesionarea acestui serviciu unor societăţi de salubrizare. 
• Realizarea la nivel judeţean a unui registru cu evidenţa deşeurilor (tip, cod deşeu, 

cantitate etc.).  
• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării selective de  deşeuri reciclabile 

şi cele de colectare/valorificare deşeuri (containere specifice, saci, maşini de 
transport, etc.). 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării la locul valorificării/eliminarii. 
• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a deşeurilor colectate în mediul rural 

(program de colectare, personal implicat, trasee, echipamente, utilaje necesare etc.). 
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• Înfiintarea unor staţii de compost, (individuale/prin asociere) pentru deşeurile 
vegetale, în vederea atingerii ţintelor de reducere a cantităţii de biodegradabil 
eliminată în depozitele de deşeuri. 

• Înfiinţarea unor staţii de transfer deşeuri, în vederea reducerii distanţei de transport 
dintre locul generării şi cel al eliminării. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 
• Elaborarea de ghiduri legislative şi documente informative. 
• Hotărâri ale Consiliilor locale privind obligaţiile generatorilor de deşeuri. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în unităţile de învăţământ 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei referitor la beneficiile 

implementării sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. 
• Organizarea de seminarii şi mese rotunde cu tematică specifică. 
• Intensificarea comunicării între toate părtile implicate în domeniul gestiunii 

deşeurilor. 

Acţiuni de implementare:  

• Angajarea  personalului calificat în serviciile de gospodărie comunală. 
• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii speciale. 
• Reducerea volumului deşeurilor în staţiile de transfer (implicit al numărului de 

transporturi către depozitele ecologice pentru eliminare). 
• Accesarea fondurilor interne/externe pentru organizarea acţiunilor de gestionare a 

deşeurilor. 
• Eficientizarea aplicării legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 

Măsuri economice: 

• Acordarea de compensaţii/măsuri stimulative către populaţie pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile. 

• Atragerea de fonduri pentru investiţii în  managementul deşeurilor în zonele rurale. 

PM 1 - 3 

Ecarisarea defectuoasă a teritoriului 

Descrierea problemei 

Autoritătea Naţională Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA),  
gestionează baza de date privind numărul de animale, rasele, provenienţa, tipurile de boli, 
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modul de raspândire a acestora, modul de acţiune asupra sănătăţii umane, modul de 
eradicare.  

Pachetul de prevederi legale pe care îl instrumentează această autoritate cuprinde şi 
prevederi exprese privind modul de acţionare astfel încât factorii de mediu şi sănătatea 
umană să nu fie afectate.  

În regiunea 8 Bucureşti – Ilfov SC PROTAN SA şi SC CARTOGATE GROUP SRL 
desfăşoară activitaţi de colectare a deşeurilor de animale şi a subproduselor de la animale 
care nu sunt destinate consumului uman: 

SC PROTAN SA BUCUREŞTI - SUCURSALA (POPEŞTI-LEORDENI Şos. 
Ecologiştilor nr. 2), activităţi de fabricare făină proteică şi grasimi industriale; societatea 
poate desfaşura activităţi de ecarisare pe teritoriul judeţelor Ilfov, Tulcea, Constanţa, 
Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Olt, Mehedinţi, Dolj; 

SC CARTOGATE GROUP SRL. (comuna Glina sat Caţelu), incinerarea deşeurilor de 
animale de companie.  

Obiectiv general:  eliminarea cauzelor de îmbolnăvire a populaţiei şi de poluare a 
mediului ca urmare a depozitării necontrolate a deşeurilor provenite de la animale. 

Obiectiv specific: controlul şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor provenite de la 
animale de către ANSVA. 

Ţinta:  

• Ecarisarea teritoriului, în condiţii de protecţie a populaţiei şi mediului sub directa 
supraveghere a autorităţilor locale, a ANSVSA şi a Gărzii de mediu. 

Indicatori: 

• Cantitatea colectată/prelucrată de deşeuri animale. 
• Numărul agenţilor economici specializaţi în colectarea, transportul, valorificarea 

cadavrelor de animale, a corpurilor întregi de animale şi a subproduselor de animale 
care nu sunt destinate consumului uman. 

• Numărul mijloacelor de transport implicate în gestiunea/transportul acestor tipuri de 
deşeuri. 

• Numărul de personal (echipe specializate) implicat în  acţiunea de ecarisare a 
teritoriului. 

Acţiuni tehnice:                             

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice specifice colectării şi transportului deşeurilor de 
animale. 

• Crearea unui sistem de colectare şi transport a acestor tipuri de deşeuri. 
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• Incinerarea/prelucrarea în instalaţii speciale a deşeurilor de animale, transportate în 
condiţii de siguranţă, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi de mediu.   

• Declararea stării de carantină de către ANSVSA în cazul existenţei unui număr mare 
de cadavre animale infestate, care pun în pericol sănătatea umană. 

• Incinerarea cadavrelor animale, transportul în condiţii de siguranţă ca acţiuni 
supravegheate de ANSVSA. 

• Îngroparea cadavrelor de animale la adâncimi de minim 2m sub supravegherea 
autorităţii publice locale şi în coordonarea ANSVSA. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile implicate şi responsabile. 
• Hatărâri ale Consiliilor locale privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de 

animale şi ecarisarea corespunzătoare a teritoriului, în colaborare cu ANSVSA. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în unităţile de învăţământ. 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei referitor la riscurile de 

îmbolnăvire datorate ecarisării defectuoase a teritoriului.      

Acţiuni de implementare:  

• Monitorizarea stadiului implementării legislaţiei specifice din domeniile sanitar-
veterinar şi cel al gestiunii deşeurilor. 

• Intensificarea controalelor şi a vizitelor în teren. 
• Folosirea fondurilor interne/externe pentru organizarea acţiunilor de gestionare a 

deşeurilor. 
• Aplicarea legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 

Măsuri economice: alocarea resurselor financiare pentru gestionarea corespunzătoare a 
deşeurilor de animale şi ecarisarea optimă a teritoriului. 

PM 1 - 4 

Insuficienta dezvoltare a sectorului de colectare şi valorificare a deşeurilor 
reciclabile şi a deşeurilor din ambalaje (ex. PET, PE, deşeuri metalice feroase şi 
neferoase, acumulatori, cauciuc, DEE, VSU etc.), implicit găsirea de soluţii 
alternative pentru reintroducerea lor în circuitul economic 

Descrierea problemei 

Situaţia statistică în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov privind generarea  deşeurilor municipale 
cuprinde date referitoare la următoarele tipuri de deşeuri: menajere colectate în amestec, 
similare deşeurilor menajere provenite din comerţ, industrie şi instituţii, colectate selectiv 
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(hârtie/carton, sticlă, plastic, metale, lemn, biodegradabile şi altele), voluminoase, din 
grădini şi parcuri, din piete, stradale şi necolectate. 

Aceste date au stat la baza elaborării Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor, având 
ca an de referinţă, anul 2003. Cantitatea de deşeuri municipale generată la nivel regional 
are o tendinţă de creştere, astfel: în 2002 908 036 t/an, în 2003 915 359 t/an, în 2004 926 
364 t/an. 

O creştere semnificativă s-a putut observa la cantităţile de deşeuri colectate selectiv, în 
special pentru municipiul Bucureşti, începând cu anul 2002, ca urmare a iniţierii 
proiectelor pilot de colectare selectivă, aflate în derulare şi în prezent. 

Doar o mică parte din cantităţile de deşeuri reciclabile generate, sunt colectate şi predate 
spre valorificare, restul eliminându-se prin depozitare, pierzându-se astfel mari cantităţi 
de potenţiale materii prime şi resurse energetice.  

La nivelul regiunii 8 Bucureşti – Ilfov există două staţii de sortare a deşeurilor menajere 
cu capacităţi de 12 000 t/an (S.C. URBAN S.A. Bucureşti, sector 6) şi 130 000 t/an  
(incinta depozitului ecologic GLINA, jud. Ilfov), acestea fiind insuficiente pentru 
atingerea obiectivelor şi ţintelor regionale şi naţionale, privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje. 

Obiectiv general: reducerea şi prevenirea poluării mediului înconjurator printr-un 
management corespunzător al deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor din ambalaje. 

Obiective specifice:  

• Asigurarea unui flux optim pentru colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv a celor 
colectate selectiv, în vederea eficientizării valorificării şi eliminării acestora.  

• Încurajarea colectării selective şi a reciclării ambalajelor. 
• Exploatarea tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică privind valorificarea 

deşeurilor. 
• Dezvoltarea activităţilor de valorificare materială şi energetică. 
• Gestionarea uleiurilor uzate, anvelopelor uzate, baterii şi acumulatori uzaţi. 

Ţinta: Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi a 
deşeurilor din ambalaje, reintroducerea acestora în circuitul economic. 

Indicatori: 

• Compoziţia procentuală a deşeurilor menajere. 
• Gradul de colectare selectivă. 
• Cantităţile de deşeuri reciclabile colectate. 
• Cantităţile de deşeuri reciclabile valorificate. 
• Număr şi tipuri de acţiuni efectuate pentru atingerea obiectivelor specifice şi a ţintei 

propuse. 
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• Cantitatea de deşeuri produsă (ulei uzat, anvelope uzate, acumulatori, baterii uzate). 
• Numărul societăţilor comerciale cu profile de colectare/valorificare. 

Acţiuni tehnice:                             

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării selective de către societăţile de 
salubrizare şi cele de colectare/valorificare deşeuri (containere specifice, saci etc.). 

• Amplasarea containerelor în zone extinse ale proiectelor pilot de colectare selectivă a 
deşeurilor, şi în alte zone, inclusiv în zone rurale. 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării la cel al valorificării. 
• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a deşeurilor colectate selectiv (program de 

colectare, personal implicat, trasee, echipamente, utilaje necesare etc.). 
• Înfiinţarea unor noi staţii de sortare a deşeurilor menajere (ex: pentru atingerea 

ţintelor de reciclare privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje fiind necesare încă 
două staţii de sortare tip Glina). 

• Achiziţionarea, în special de către industrie, a unor utilaje specifice pentru 
reciclarea/valorificarea deşeurilor. 

• Reproiectarea tipurilor de ambalaje ale produselor, astfel încât să rezulte o cantitate 
minimă de deşeuri de ambalaje la finalul circuitului produsului, inclusiv asigurând 
creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate a ambalajelor, acolo unde este 
posibil.   

• Apariţia agenţilor economici cu profil de colectare selectivă/valorificare a acestor 
deşeuri, cu posibilitea reintroducerii lor în circuitul economic. 

• Aplicarea prevederilor legale privind salubrizarea localităţilor urbane şi rurale. 
• Refacerea infrastructurii rutiere în localităţile rurale. 
• Înfiinţarea serviciilor de gospodărie comunală în localităţile unde acestea lipsesc. 
• Concesionarea, prin licitaţie a acestor servicii unor operatori economici autorizaţi. 
• Dotarea locurilor publice şi a populaţiei deservite cu pubele şi containere adecvate 

pentru colectarea selectivă generate. 
• Stabilirea şi respectarea unui calendar de colectare a deşeurilor. 
• Crearea de facilităţi stimulative pentru populaţie.    

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile.  
• Elaborarea de ghiduri legislative şi a documentelor informative. 
• Adoptarea de Norme Metodologice cu privire la aplicarea legislaţiei din domeniul 

gestiunii deşeurilor. 
• Hotărâri ale Consiliilor locale, inclusiv CGMB, privind obligaţii ale generatorilor de 

deşeuri. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în unităţile de învăţământ. 
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• Organizarea campaniilor de constientizare a populaţiei prin materiale informative 
referitoare la beneficiile economice ale colectării selective a deşeurilor reciclabile. 

• Organizarea de seminarii şi mese rotunde. 
• Organizarea unei baze de date centralizate în vederea eficientizării activităţii de 

gestionare a deşeurilor. 
• Intensificarea comunicării între toate parţile implicate în domeniul gestiunii deşeurilor 

în vederea menţinerii unei informări permanente. 

Acţiuni de implementare:  

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 
• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii speciale. 
• Extinderea proiectelor pilot de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile de la 

populaţie. 

Măsuri economice: 

• Acordarea de compensaţii/măsuri stimulative către populaţie pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile. 

• Reducerea preţului pentru produsul finit, realizat din materiale reciclabile, 
scăzând/eliminând cantităţile de materie primă achiziţionată. 

• Stimularea agenţilor economici ce finanţează acţiuni de educare şi conştientizare a 
populaţiei (ex: deduceri din sumele datorate la Fondul pentru Mediu). 

• Atragerea de fonduri externe pentru investiţii viabile în vederea valorificării 
deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor din ambalaje. 

PM 1 - 5 

Informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei privind managementul 
deşeurilor 

Descrierea problemei 

Protecţia mediului trebuie să devină o preocupare a întregii comunităţi dat fiind faptul că 
poluarea componentelor de mediu şi afectarea stării de sănătate a populaţiei este 
rezultatul activităţilor desfăşurate uneori fără acordul acestora. 

În Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se 
realizează prin proiecte pilot, iniţiate de către autorităţile publice locale, în parteneriat cu 
operatorii de salubritate din regiune. La nivelul anului 2003, din totalul cantităţii generate 
de deşeuri (cca.  915 000 t/an) au fost colectate selectiv doar 66 000 t/an, restul de 887 
000 t/an fiind eliminate la depozitele de deşeuri din regiune. 

Chiar dacă această activitate se desfăşoară deocamdată doar la nivelul proiectelor pilot, ea 
asigură acumularea experienţei în domeniul gestiunii deşeurilor, având însă şi un serios 
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impact pozitiv în ceea ce priveşte educarea treptată a populaţiei prin informarea acesteia 
privind beneficiile colectării selective. 

În anii 2005 - 2006, a început extinderea înfiinţării serviciilor de salubritate şi în zonele 
urbane şi rurale din judeţul Ilfov. Principalele tipuri de deşeuri colectate selectiv de la 
populaţie (asociaţii de proprietari, gospodării individuale), agenţi economici, şcoli sunt: 
hârtie/carton, PET, PE, sticlă. 

Acceptul cetăţenilor prin participarea efectivă la colectarea selectivă a deşeurilor, 
reprezintă un pas în acţiunea de conştientizare a comunităţii privind importanţa protecţiei 
mediului şi a sănătăţii publice. 

Obiectiv general: informarea şi conştientizarea publicului privind managementul 
deşeurilor prin programe educaţionale specifice. 

Obiectiv specific :  

• Reducerea cantităţii de deşeuri reciclabile eliminate la depozitele de deşeuri. 
• Organizarea campaniilor de informare şi sensibilizare a populaţiei privind beneficiile 

socio-economice/de mediu ale implementării sistemului de colectare selectivă. 

Ţintă: 

• Creşterea eficienţei colectării selective a deşeurilor reciclabile de către populaţie. 
• Difuzarea unui spot publicitar în instituţiile de învăţământ şi televiziuni. 

Indicatori: 

• Numărul asociaţiilor de proprietari şi gospodării individuale implicate în procesul de 
colectare selectivă a deşeurilor reciclabile. 

• Cantitatea de deşeuri reciclabile colectată selectiv. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 
• Hotărâri ale Consiliilor locale privind obligaţiile persoanelor fizice de colectare 

selectivă a deşeurilor reciclabile provenite din gospodării. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în unităţile de învătământ. 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei prin materiale informative 

referitoare la beneficiile economice ale colectării selective a deşeurilor reciclabile. 
• Organizarea de seminarii şi mese rotunde cu tematica mediului conform calendarului 

ecologic. 

 74



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

 

Acţiuni de implementare:  

• Realizarea de afişe/pliante/broşuri, spot publicitar şi difuzarea acestuia la televiziuni 
la ore de maximă audienţă. 

• Elaborarea de proiecte cu finanţare internă/externă pentru organizarea acţiunilor de 
gestionare a deşeurilor, implicit implementarea sistemelor de colectare selectivă. 

Măsuri economice: 

• Acordarea de compensaţii/măsuri stimulative către populaţie pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile. 

PM 1 - 6 

Managementul defectuos al deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări  

Descrierea problemei 

Deşeurile pulverulente din construcţii şi demolări manipulate necorespunzător în spaţii 
deschise, sau evacuate de la înălţimi fără sisteme de ghidare şi reţinere a prafului 
contribuie la poluarea aerului şi sunt surse generatoare de zgomot. 

În cazul demolării construcţiilor, betonul solidificat, spărtura de beton, trebuie să se 
colecteze separat datorită faptului că ar putea fi utilizate la fundaţii, sau prin concasare (la 
granulaţie asemănătoare prundişului) la realizarea altor betoane. 

Activitatea de construcţii generează deşeuri potenţial combustibile (saci de hârtie, 
materiale plastice nereciclabile etc.) care trebuie colectate şi depozitate separat pentru a fi 
valorificate prin coincinerare în cadrul fabricilor de ciment. Din demolări pot rezulta 
deşeuri periculoase, activitatea de colectare/depozitare a acestora fiind responsabilitatea 
titularului de activitate. 

Deşeurile din construcţii şi demolări nu trebuie amestecate cu deşeurile 
menajere/asimilabile celor menajere, deşeurile reciclabile/recuperabile, având nevoie de 
un flux propriu de colectare, transport şi valorificare. 

Obiectiv general: implementarea unui sistem de management al deşeurilor rezultate din 
construcţii şi demolari. 

Obiective specifice:  

• Recuperarea şi valorificarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări. 
• Intensificarea cercetărilor privind utilizarea deşeurilor din construcţii şi demolări în 

diverse activităţi industriale/construcţii. 
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Ţintă: creşterea cantităţii de materiale recuperate din deşeurile rezultate din construcţii şi 
demolări şi introducerea lor în circuitul economic. 

Indicatori: 

• Numărul containerelor pentru colectarea deşeurilor din construcţii şi demolări. 
• Cantitatea generată/colectată/valorificată de deşeuri din construcţii şi demolări. 
• Numărul agenţilor economici specializaţi în colectarea/valorificarea acestor tipuri de 

deşeuri. 
• Numărul mijloacelor de transport necesare.  
• Numărul de personal implicat în gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări. 

Acţiuni tehnice:                             

• Realizarea unui sistem de management pentru deşeurile din construcţii/demolări. 
• Identificarea depozitelor necontrolate existente cu deşeuri din construcţii şi demolări. 
• Reconstrucţia ecologică a depozitelor necontrolate de deşeuri din construcţii şi 

demolări. 
• Achiziţionarea mijloacelor tehnice pentru colectare şi transport (containere, maşini 

speciale de transport etc.). 
• Amplasarea containerelor pentru precolectarea deşeuri din construcţii şi demolări, 

inclusiv în zone rurale. 
• Organizarea gospodăriilor de deşeuri pe amplasamentele unde se desfaşoară activităţi 

de construcţii/demolări. 
• Realizarea unui calendar de ridicare şi transport pentru aceste tipuri de deşeuri. 
• Fixarea unei rute de transport pentru deşeurile din construcţii şi demolări, pentru a nu 

produce disconfort populaţiei. 
• Precizarea amplasamentelor pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări 

de către consiliile locale; solicitarea/obţinerea acordului de mediu. 
• Diminuarea cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări depozitate prin 

recuperarea şi reutilizarea unor deşeuri inerte nepericuloase pentru mediu şi sănătatea 
umană. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 
• Hotărâri ale Consiliilor locale/CGMB privind obligaţiile generatorilor de deşeuri din 

construcţii/demolări. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ. 
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• Organizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei prin materiale informative 
referitoare la beneficiile economice ale colectării şi valorificării acestor tipuri de 
deşeuri. 

 Acţiuni de implementare:  

• Monitorizarea stadiului implementării legislaţiei specifice în domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări. 
• Creşterea numărului de agenţi economici specializaţi în colectarea/valorificarea 

acestor tipuri de deşeuri. 

• Utilizarea fondurilor interne/externe pentru realizarea de proiecte viabile în domeniul 
gestionării acestor tipuri de  deşeuri. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 

Măsuri economice: dezvoltarea de facilităţi în vederea eliminarii corespunzătoare a 
deşeurilor 

PM 1 - 7 

Insuficienţa implementării colectării selective a deşeurilor de la populaţie în vederea 
valorificării  

Descrierea problemei 

În Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se 
realizează prin proiecte pilot, iniţiate de către autorităţile publice locale, în parteneriat cu 
operatorii de salubritate din regiune. La nivelul anului 2003, din totalul cantităţii generate 
de deşeuri de cca. 915 000 t/an, au fost colectate selectiv doar 66 000 t/an, restul de 849 
000 t/an fiind eliminate la depozitele de deşeuri din regiune. 

În anii 2005 şi 2006, a început extinderea înfiinţării serviciilor de salubritate în zonele 
urbane şi rurale din judeţul Ilfov, în care nu existau acest tip de servicii, majoritatea fiind 
concesionate unor societăţi specializate. 

Principalele tipuri de deşeuri colectate selectiv de la populaţie (asociaţii de proprietari, 
gospodării individuale), agenţi economici, unităţi de invăţământ sunt: hârtie/carton, PET, 
PE, sticlă. Acceptul cetăţenilor prin participarea efectivă la colectarea selectivă a 
deşeurilor, reprezintă un pas în acţiunea de conştientizare a comunităţii privind 
importanţa protecţiei mediului şi a sănătăţii publice. 

Obiectiv general: creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie şi 
dezvoltarea sistemului de valorificare a lor. 
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Obiective specifice/Ţinte:  

• Reducerea cantităţii de deşeuri eliminate prin implementarea sistemului de 
colectare/valorificare a deşeurilor provenite de la populaţie. 

• Promovarea de către autorităţile responsabile a colectării selective a deşeurilor 
provenite de la populaţie. 

• Promovarea valorificării deşeurilor reciclabile din deşeurile menajere colectate de la 
populaţie; susţinerea dezvoltării unei pieţe viabile de materii prime secundare şi 
promovarea fabricării şi utilizării produselor realizate din materiale reciclabile.  

Indicatori: 

• Numărul recipienţilor/containerelor pentru colectare selectivă (PET, PE, hârtie-
carton, sticlă). 

• Cantitatea de deşeuri reciclabile colectată selectiv. 
• Numărul agenţilor economici colectori/valorificatori de deşeuri reciclabile. 
• Numărul mijloacelor de transport implicate în procesul de colectare selectivă a 

deşeurilor reciclabile. 
• Numărul asociaţiilor de proprietari şi gospodării individuale implicate în procesul de 

colectare selectivă a deşeurilor reciclabile. 

Acţiuni tehnice:                             

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării selective de către societăţile de 
salubrizare/valorificare deşeuri (containere specifice, saci etc.). 

• Amplasarea containerelor specifice în zone extinse ale proiectelor pilot de colectare 
selectivă a deşeurilor, inclusiv în zone rurale. 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării la locul valorificării. 
• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a deşeurilor colectate selectiv (program de 

colectare, personal implicat, trasee, echipamente, utilaje necesare etc.). 
• Stimularea agenţilor economici pentru activităţi de reciclare/valorificare deşeuri. 

Măsuri legislative:  

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 
• Hotărâri ale Consiliilor locale privind obligaţiile generatorilor de deşeuri. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Creşterea comunicării dintre toţi factorii implicaţi 
• Organizarea şi supervizarea programelor de educaţie şi conştientizare la toate 

nivelele. 
• Elaborarea de ghiduri şcolare pentru profesori. 
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• Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-media, websiteuri, seminarii, 
evenimente) pentru informarea publicului; sprijinirea campaniilor de conştientizare 
finanţate din fonduri private. 

Acţiuni de implementare:  

• Monitorizarea stadiului implementării legislaţiei specifice în domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Sortarea suplimentară în staţii speciale a deşeurilor colectate selectiv pentru obţinerea 
unei calităţi superioare a deşeurilor pentru valorificare. 

• Reducerea volumului deşeurilor colectate selectiv (prin balotare) şi implicit al 
numărului de transporturi către unităţile de valorificare, ceea ce duce la scăderea 
costului de gestionare a deşeurilor. 

• Folosirea fondurilor interne/externe pentru organizarea acţiunilor de gestionare a 
deşeurilor. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 

Măsuri economice 

• Acordarea de compensaţii/măsuri stimulative către populaţie pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile 

• Reducerea preţului pentru produsul finit, realizat din materiale reciclabile, 
scăzând/eliminând cantităţile de materie primă achiziţionată. 

• Atragerea de fonduri pentru investirea în  managementul deşeurilor în zonele rurale. 

PM 1 - 8 

Lipsa unei strategii privind gestionarea nămolurilor provenite din staţiile de 
epurare oraşeneşti şi industriale 

Obiectiv general:  gestiunea ecologică raţională a nămolului provenit din epurarea apelor 
uzate.  

Obiective specifice :   

• Promovarea utilizării nămolului necontaminat în agricultură.  
• Deshidratarea şi pretratarea în vederea coincinerarii în cuptoare de ciment şi 

incineratoare. 
• Promovarea utilizării nămolului necontaminat pentru reabilitarea depozitelor ilegale 

de depozitare a deşeurilor şi ca material de etanşare la depozitele ecologice. 

Ţinte: 

• Recuperarea potenţialului util din nămolurile provenite în urma epurării în staţiile 
orăşeneşti şi industriale. 
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• Asigurarea unui management corespunzător şi a practicilor de eliminare controlată 
începând cu anul 2006. 

Indicatori: 

• Gradul de valorificare a nămolurilor neutralizate utilizate în construcţii ca aditivi 
(tone/an). 

• Număr de staţii de neutralizare autorizate. 
• Tone deşeuri neutralizate/an. 

Acţiuni tehnice: organizarea unui flux controlat de gestiune a nămolurilor provenite din 
staţiile de epurare oraşeneşti şi industriale 

Măsuri legislative: aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile 
reponsabile. 

Acţiuni de implementare:  

• Sprijinirea iniţiativelor şi activităţilor de valorificare a potenţialului util (sărurile 
ionilor metalici din apele uzate din secţiile de acoperiri metalice). 

• Implementarea soluţiilor de neutralizare a nămolurilor galvanice/utilizare ca aditivi  
în realizarea materialelor de construcţii (blocuri de beton). 

PM 1 - 9 

Lipsa unor studii cu date de calitate privind componenţa deşeurilor generate, 
inclusiv a deşeurilor periculoase  

Descrierea problemei 

În prezent, există date din diverse studii privind caracteristicile deşeurilor menajere solide 
generate, efectuate la cererea societăţilor de salubrizare. Acestea vizează atât deşeurile 
generate în mediul mediul urban şi rural, dar datele sunt disparate, neconcludente, nefiind 
prelucrate conform unei metodologii unitare de determinare a acestor caracteristici 
specifice deşeurilor. 

Conform Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 8 Bucureşti - 
Ilfov, în anul 2003 au fost generate 915 359 t/an din care: 653 911 t/an deşeuri menajere 
colectate în amestec, 130 782 t/an deşeuri similare celor menajere din comerţ, industrie şi 
instituţii, 66 400 t/an deşeuri colectate separat, 11 541 t/an deşeuri din parcuri şi grădini, 
9 911 t/an deşeuri din pieţe, 12 743 t/an deşeuri stradale şi 30 071 t/an deşeuri 
necolectate.  

De asemenea au fost calculaţi indicatorii de generare a deşeurilor periculoase din 
deşeurile menajere pentru mediul urban (3 kg/loc.an) şi mediul rural (2 kg/loc.an), 
luându-se în calcul media de generare a acestor tipuri de deşeuri la nivel european. 
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În Ancheta statistică pilot pentru anul 2003 a fost publicată compoziţia medie a deşeurilor 
menajere din municipiul Bucureşti: hârtie/carton (18,02 %), sticlă (14,97 %), metale 
(3,35 %), plastice (3,98 %), textile (10,41 %), materiale organice (40,66 %), altele 
(8,61%). Stabilirea prin metode adecvate/unitare a compoziţiei deşeurilor este folositoare 
pentru luarea unor decizii strategice privind managementul deşeurilor. 

Obiectiv general: managementul eficient al deşeurilor generate, inclusiv al deşeurilor 
periculoase. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Asigurarea unui flux optim pentru colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv a celor 
colectate selectiv, în vederea unei cât mai eficiente valorificări şi eliminări a acestora.  

• Încurajarea colectării selective şi a reciclării ambalajelor. 
• Exploatarea tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică privind valorificarea 

deşeurilor. 
• Dezvoltarea activităţilor de valorificare materială şi energetică. 
• Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase. 

Ţinta: determinarea componenţei deşeurilor generate, inclusiv a deşeurilor periculoase. 

Indicatori: 

• Compoziţia procentuală medie a deşeurilor menajere. 
• Gradul de colectare selectivă. 
• Cantităţile de deşeuri reciclabile colectate/valorificate. 
• Număr şi tipuri de acţiuni efectuate pentru atingerea obiectivelor specifice şi a ţintei 

propuse. 
• Numărul mijloacelor de transport specifice. 
• Numărul agenţilor economici colectori/valorificatori de deşeuri periculoase. 

Acţiuni tehnice:   

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării selective de către societăţile de 
salubrizare şi cele de colectare/valorificare deşeuri (containere specifice, saci etc.). 

• Amplasarea containerelor specifice în zone extinse ale proiectelor pilot de colectare 
selectivă a deşeurilor, inclusiv în zone rurale. 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării la locul valorificării. 
• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a deşeurilor colectate selectiv (program de 

colectare, personal implicat, trasee, echipamente, utilaje necesare etc.).  
• Înfiinţarea unor noi staţii de sortare a deşeurilor menajere (ex: pentru atingerea 

ţintelor de reciclare privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje trebuiesc încă două 
staţii de sortare tip Glina). 
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• Achiziţionarea, în special de către industrie, a unor utilaje specifice pentru 
reciclarea/valorificarea deşeurilor. 

• Reproiectarea tipurilor de ambalaje ale produselor, astfel încât să rezulte o cantitate 
minimă de deşeuri de ambalaje la finalul circuitului produsului, inclusiv asigurând 
creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate a ambalajelor, unde este posibil.   

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 
• Elaborarea de ghiduri legislative şi documente informative. 
• Adoptarea de Norme Metodologice cu privire la aplicarea legislaţiei privind deşeurile. 
• Emiterea de Hotărâri de către CGMB şi Consiliile Locale, privind obligaţii ale 

generatorilor de deşeuri periculoase. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ. 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei prin materiale informative 

referitoare la beneficiile economice ale colectării selective a deşeurilor reciclabile. 
• Seminarii şi mese rotunde cu tematica mediului conform calendarului ecologic. 
• Organizarea unei baze de date centralizate, cu informaţii utile, în vederea 

eficientizării activităţii de gestionare a deşeurilor. 
• Intensificarea comunicării între toate părţile implicate în domeniul gestiunii 

deşeurilor. 

Acţiuni de implementare:  

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 
• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii speciale. 
• Extinderea proiectelor pilot de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile de la 

populaţie. 
• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care nu depun selectiv deşeurile reciclabile, 

conform instrucţiunilor de pe containerele amplasate de municipalitate. 
• Înfiinţarea unor societăţi economice cu profil de colectare/valorificare deşeuri 

periculoase. 
• Implicarea agenţilor economici de profil în sistemul de tratare/valorificare a 

diverselor tipuri de deşeuri periculoase (prin cercetări/studii/staţii pilot). 

Măsuri economice: 

• Acordarea de compensaţii/măsuri stimulative pentru populaţie în vederea colectării 
selective a deşeurilor reciclabile. 

• Reducerea preţului produsului finit, realizat din materiale reciclabile, 
scăzând/eliminând cantităţile de materie primă achiziţionată. 
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• Stimularea agenţilor economici ce finanţează acţiuni de educare şi conştientizare a 
populaţiei (ex: deduceri din sumele datorate la Fondul pentru Mediu). 

• Atragerea fondurilor  externe pentru investiţii în soluţii viabile de valorificare a 
deşeurilor. 

PM 1 - 10 

Insuficienta dezvoltare a staţiilor de sortare 

Descrierea problemei 

Pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor regionale şi naţionale, privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje, la nivelul Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov: 

- funcţionează două staţii de sortare a deşeurilor menajere (S.C. URBAN S.A. 
Bucureşti, sector 6 12 000 t/an ) şi  (incinta depozitului ecologic GLINA, judeţul Ilfov 
130 000 t/an)  

- se află în derulare proiectele pilot privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile.  

O mică parte din cantităţile de deşeuri reciclabile generate sunt colectate şi predate spre 
valorificare, restul eliminându-se prin depozitare, pierzându-se astfel mari cantităţi de 
materii prime şi resurse energetice.  

În Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 8 (Bucureşti, Ilfov) sunt 
calculate ratele de reciclare (%) pentru: hârtie şi carton, plastic, sticlă, metale şi lemn.  

Tabel nr.  4.1.2.1 Rate de reciclare în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov  

Tipuri de deseuri (%) 
Anul Hârtie şi 

carton Plastic Sticlă Metale Lemn 

2003 49,8 3,77 12,8 32 0 
2007 55,7 10 21,5 39,2 4,7 
2010 71,5 13,8 44 64,4 12,2 
2013 84 23,3 60,2 87 191,1 

Fluxul de deşeuri prognozat pentru anul 2007, cuprinde colectare selectivă a deşeurilor de 
ambalaje (cca. 78 000 t/an), sortare  şi balotare, precum şi reciclare a acestora (cca. 65 
000 t/an). 

Pentru anii 2010 respectiv 2013 sunt necesare capacităţi suplimentare de sortare a 
deşeurilor, inclusiv pentru deşeurile colectate în amestec, ajungându-se la cantităţi 
reciclate de cca. 140 000 t/an (ţinta pentru 2010), respectiv cca. 210 000 t/an (ţinta pentru 
2013). 
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Capacitatea suplimentară de sortare pentru anul 2010 ar trebui să fie de cca. 130 000 t/an, 
iar pentru anul 2013 ar trebui să fie de cca. 400 000 t/an. 

Tot în cadrul PRGD pentru Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov a fost calculată cantitatea de 
deşeuri biodegradabile existentă în deşeurile municipale: 

• 489 326 t/an deşeuri biodegradabile din cantitatea totală de deşeuri municipale de 924 
456 t/an, pentru anul 2003 ; 

• 493 762 t/an deşeuri biodegradabile din cantitatea totală de deşeuri municipale de 950 
177 t/an, pentru anul 2010 ; 

• 505 707 t/an deşeuri biodegradabile din cantitatea totală de deşeuri municipale de 973 
164 t/an, pentru anul 2013. 

Prognoza cantităţii de deşeuri biodegradabile care nu trebuie să mai ajungă în depozite 
este de 120 726 t/an pentru 2010, respectiv 257 017 t/an pentru 2013. 

Obiectiv general: implementarea unui sistem de management al deşeurilor reciclabile şi a 
celor biodegradabile. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Dezvoltarea activităţilor de colectare selectivă şi recuperare/reciclare a deşeurilor 
reciclabile. 

• Dezvoltarea capacităţilor de sortare a deşeurilor, inclusiv cele colectate în amestec. 
• Dezvoltarea capacităţilor de valorificare a deşeurilor colectate selectiv/sortate. 
• Atingerea ţintelor de reciclare în special pentru deşeurile de ambalaje şi pentru 

deşeurile biodegadabile. 

Indicatori: 

• Compoziţia procentuală medie a deşeurilor menajere. 
• Gradul de colectare selectivă. 
• Cantităţile de deşeuri reciclabile colectate-valorificate. 
• Cantitatea de deşeuri biodegradabile rezultată din sortare. 
• Număr şi tipuri de acţiuni efectuate pentru atingerea obiectivelor specifice şi a ţintelor 

propuse. 

Acţiuni tehnice:                             

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a deşeurilor colectate selectiv (program de 
colectare, personal implicat, trasee, echipamente, utilaje necesare etc.). 

• Înfiintarea unor noi staţii de sortare a deşeurilor menajere. 
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• Achiziţionarea unor utilaje specifice pentru reciclarea/valorificarea deşeurilor, 
inclusiv a deşeurilor biodegradabile. 

• Reproiectarea tipurilor de ambalaje ale produselor, astfel încât să rezulte o cantitate 
minimă de deşeuri de ambalaje la finalul circuitului produsului, inclusiv asigurând 
creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate a ambalajelor, unde este posibil.   

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 
• Elaborarea de ghiduri legislative şi documente informative. 
• Emiterea de Hotărâri ale Consiliilor locale, inclusiv CGMB, privind obligaţii ale 

generatorilor de deşeuri. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Organizarea campaniilor de educaţie ecologică în unităţile de învătământ. 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a populaţiei prin materiale informative 

referitoare la beneficiile economice ale colectării selective a deşeurilor reciclabile. 
• Seminarii şi mese rotunde cu tematica mediului conform calendarului ecologic. 

Acţiuni de implementare:  

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 
• Monitorizarea acţiunilor întreprinse de factorii implicati în gestionarea deşeurilor, în 

vederea îndeplinirii obiectivelor specifice şi ţintelor propuse. 
• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii speciale. 
• Extinderea proiectelor pilot de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile de la 

populaţie. 
• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care nu colectează selectiv deşeurile 

reciclabile, conform instrucţiunilor de pe containerele amplasate de municipalitate. 
• Creşterea preocupării factorilor implicaţi în gestionarea deşeurilor privind 

îndeplinirea obligaţiilor pe care România şi le-a asumat pentru integrarea în UE.  

Măsuri economice 

• Acordarea de compensaţii/măsuri stimulative către populaţie pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile. 

• Reducerea preţului pentru produsul finit, realizat din materiale reciclabile, 
scăzând/eliminând cantităţile de materie primă achizitionată. 

• Stimularea agenţilor economici care finanţează acţiuni de educare şi conştientizare a 
populaţiei (ex: deduceri din sumele datorate la Fondul pentru Mediu). 

• Atragerea de fonduri externe pentru proiecte de investiţii în 
echipamente/utilaje/instalaţii de colectare/sortare/valorificare deşeuri. 
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PPrroobblleemmaa  PPMM  22    

BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAATTEE//NNAATTUURRAA  22000000  

PM 2 - 1    

Diminuarea drastică a suprafeţelor forestiere (împădurite) 

Descrierea problemei 

În perioada 1990 - 2005 la nivelul municipiului Bucureşti suprafaţa acoperită de vegetaţie 
s-a diminuat cu circa 50 %.  

Datorită procesului de extindere a zonelor rezidenţiale, comerciale şi industriale (în 
special în zona de Nord a capitalei), există o presiune continuă asupra zonelor împădurite. 
Ponderea redusă a suprafeţelor împădurite din apropierea capitalei şi lipsa programelor de 
educaţie ecologică exercită o presiune continuă asupra mediului şi afectează starea de 
sănătate a populaţiei. 

Menţinerea actualelor suprafeţe împădurite şi extinderea acestora sunt măsuri care trebuie 
luate de autorităţile administraţiei publice locale în vederea îmbunătăţiri calităţii mediului 
şi stării de sănătate a populaţiei. 

Obiectiv general: creşterea suprafeţelor împădurite în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Constituirea „centurii verde-galbenă” în jurul capitalei, în scopul controlului 
extinderii nejustificate a zonelor construite, al protejării zonelor tradiţionale 
valoroase, al asigurării nevoilor de acces ale populaţiei urbane la spaţiul rural deschis, 
al protecţiei şi eventual extinderii zonelor cu valoare peisagistică în apropierea 
zonelor populate, al protecţiei terenurilor cu destinaţie agricolă, silvică etc., în acord 
cu principiile dezvoltării durabile.  

• Prevenirea fenomenului de deşertificare (prognozat pentru sudul ţarii). 

Indicatori: 

• Suprafaţa împădurită. 
• Numărul de arbori/arbuşti plantaţi. 
• Numărul (ml) de plantaţii în aliniament. 
• Numărul de arbori plantaţi/defrişati. 
• Suprafeţele de teren preluate pentru împădurire (ha). 
• Numărul de puieţi produşi în pepinierele proprii. 
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Acţiuni tehnice:                

• Identificarea tereurilor degradate improprii altor folosinţe, care pot  fi împădurite şi 
redate fondului forestier naţional (termen 2 ani). 

• Prezervarea de teren pentru constituirea de perdele de protecţie conform prevederilor 
Legii 289/2002 privind perdelele forestire de protecţie. 

• Dotarea administraţiei silvice cu utilaje performante în vederea executării mecanizate 
a lucrărilor silvice specifice împăduririlor şi pregătirii solului. 

• Realizarea cadastrului verde pe teritoriului administrativ al regiunii 8 Bucureşti Ilfov. 
• Respectarea condiţiilor privind executarea plantărilor în compensare prin identificarea 

locaţiilor respective. 
• Administrarea durabilă a suprafeţelor forestiere (împădurite) existente şi împădurirea 

unor suprafeţe noi. 
• Extinderea nucleelor existente (perdele de protecţie, păduri etc.) pentru realizarea 

unei „centuri verzi” în jurul capitalei. 
• Interzicerea executării de construcţii în fondul forestier naţional. 
• Alegerea unor soluţii de dezvoltare urbanistică care să permită păstrarea, crearea şi 

punerea în valoare a suprafeţelor forestiere (împădurite). 
• Evaluarea unitară şi periodică a stării suprafeţelor forestiere existente pe teritoriul 

administrativ al regiunii 8 Bucureşti Ilfov. 

Măsuri legislative: 

• Reactualizarea prevederilor legale în domeniu. 
• Aplicarea fără excepţie a interdicţiei de exploatare a pădurilor din grupa I-a funţională 

(subgrupele 1.3, 1.4). 
• Interzicerea schimbării destinaţiei terenurilor împădurite, în alte funcţiuni. 
• Crearea cadrului legal de existenţă şi functionare a zonei metropolitane a municipiului 

Bucureşti. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-media, websiteuri, seminarii, 
evenimente) pentru informarea publicului asupra rolului fondului forestier şi a 
beneficiilor generate de acesta. 

• Campanii de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ din Bucureşti şi judeţul 
Ilfov. 

Acţiuni de implementare:  

• Elaborarea/aplicarea de programe care să vizeze protejarea şi extinderea suprafeţelor 
împădurite. 

• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice care ocupă abuziv suprafeţe împădurite. 
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• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează ilegal deşeuri pe suprafeţe 
împădurite.  

PM 2 –2  

Degradarea peisajelor  

Obiectiv general:  îmbunătăţirea calităţii peisajului în Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov, în 
scopul asigurării condiţiilor de recreere şi de odihnă. 

 Obiective specifice / Ţinte:  

• Creşterea numărului componentelor peisagistice şi diminuarea agresiunii antropice 
asupra celor existente. 

• Diversificarea elementelor  peisagistice.                           
• Alternative privind schimbul de terenuri în cazul punerilor în posesie în perimetrul în 

care există elemente de peisaj. 

Indicatori: 

• M2 cu suprafeţe verzi,  care să asigure spaţii de odihnă şi agrement. 
• Numărul de spaţii peisagistice constituite.  
• Gradul de asigurare a fluxului de colectare deşeurilor.  
• Sursele de poluare. 
• Suprafaţa spaţiilor de odinnă şi agrement. 
• Numărul de arbori/arbuşti înlocuiţi (an/sezon). 
• Numărul arborilor uscaţi anual. 
• Suprafeţele plantate, situate perimetral amplasamentelor pe care se desfaşoară 

activităţi poluante (m2). 
• Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) cu spaţii verzi. 

Acţiuni tehnice:   

• Instituirea obligativităţii administratorilor legali ai spaţiilor verzi publice de a produce 
sau achiziţiona material dendrologic rezistent la poluare şi la condiţiile climatice. 

• Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi. 
• Corelarea activităţilor de înlocuire a vegetaţiei cu perioada de producere a 

materialului dendrologic în pepiniere. 
• Optimizarea fluxului de colectare şi reciclare a deşeurilor. 

Măsuri legislative: 

• Îmbunătăţirea cadrului legislativ  în domeniu. 
• Propuneri referitoare la amendarea legilor reparatorii referitoare la proprietate, care 

nu au prevăzut măsuri de protecţie a mediului (ex. problema garajelor şi a parcărilor 
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pe spaţiul verde aferent zonelor rezidenţiale cu locuire colectivă, retrocedări pe spaţii 
verzi cu acces public). 

• Interzicerea conversiei spaţiilor verzi existente/aprobate conform P.U.G. sau P.U.Z.. 
în suprafeţe construite.                          

Acţiuni de implementare:  

• Asigurarea de structuri cu personal specializat în domeniu, menite să gestioneze şi să 
monitorizeze componentele peisagistice din Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov.                                        

• Aplicarea interdicţiei de construire pe spaţii verzi.                      

PM 2 –3 

Degradarea zonelor umede 

Descrierea problemei 

Cadrul natural al Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov cuprinde: zone umede, râuri mari (Ialomiţa, 
Argeş, Sabar şi Dâmboviţa), râuri mai mici (Pasărea, Mostiştea, Ilfov, Câlnău, 
Cociovaliştea, Slotea, Cocioc, Vlăsia, Saulea etc.), lacuri naturale, seminaturale sau 
amenajate (Snagov – 575ha, Căldăruşani - 2,24 kmp, Buftea - 307ha, Buciumeni - 60 ha).  

De-a lungul văii Colentina a fost creată o salbă de lacuri antropice, care constituie 
principalele zone de agrement pentru bucureşteni. Din amonte spre aval se înlănţuie 
lacurile Străuleşti (39 ha), Griviţa (80 ha), Băneasa (40 ha – pe malul acestuia 
funcţionează o bază de tratament cu ape geotermale), Herăstrău (77 ha), Floreasca (70 
ha), Tei (80 ha – aici există un complex sportiv studenţesc), Plumbuita (55 ha), Fundeni 
(123 ha), Pantelimon I (120 ha), Pantelimon II (260 ha – pe malul acestui lac se află 
complexul hotelier “Lebăda”), Cernica (360 ha).  

În lunca Dâmboviţei se află următoarele lacuri antropice (Cişmigiu (3 ha), Carol (fost 
Libertăţii),(2) ha), Tineretului (13 ha). În perimetrul municipiului Bucureşti se mai află 
câteva lacuri antropice disparate, în parcurile Titan, Drumul Taberei, Carol, Circului, 
Naţional.  

Cursul râului Dâmboviţa a fost complet modernizat şi regularizat pe toată zona Capitalei, 
creându-se cel mai mare lac de acumulare din Bucureşti , Lacul Morii din cartierul 
Crângaşi cu o suprafaţă de 240 ha şi un volum de circa 30 milioane m3

. 

Aceste zone umede, pe lângă utilitatea pe care o au, (alimentare cu apă şi agrement), 
oferă suport pentru elementele de floră şi faună. La nivelul Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov 
(în special în judeţul Ilfov) au fost semnalate o mulţime de specii de floră şi faună, dintre 
care cele mai multe au statut legal de protecţie. 
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Tendinţa din ultimii ani este de diminuare a zonelor umede ca o consecinţă a impactului 
datorat activitaţilor antropice. 

 

 
 

 
 
 
 

Ciconia ciconia (barza albă); specie 
protejată de legislaţia din România şi 

Uniunea Europeană (fotografie 
internet) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nycticorax nycticorax (stârcul de 
noapte); specie strict protejată de 

legislaţia din România şi 
Uniunea Europeană (Doina 

Cioacă, Ştirbey, 2006) 
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Lutra lutra (vidră); specie protejată de legislaţia din  
România şi Uniunea Europeană (fotografie internet) 
 

 
 

 

 
Emys orbicularis (broasca ţestoasă de apă dulce); 

specie protejată de legislaţia din 
România şi Uniunea Europeană (fotografie internet) 
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Nelumbo nucifera Taxodium distichum (chiparosul de 

(fotografie internet)                                           baltă) (Ştirbey, 2004) 
 
 

 

 
 

Deşeuri menajere în aria protejată Lacul Snagov (Doina Cioacă, 2006) 
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Deşeuri în zona râului Sabar, Vidra (Doina Cioacă, 2005) 
 

Obiectiv general: diminuarea impactului asupra zonelor umede şi implementarea unui 
sistem  de management corespunzător în vederea, reabilitării acestora. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Protecţia speciilor din flora şi fauna salbatică. 
• Păstrarea zonelor de halaj faţă de zonele umede. 

Indicatori: 

• Densitatea zonelor umede din regiune. 
• Numărul speciilor de floră şi faună sălbatică (cu statut legal de protecţie). 
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Acţiuni tehnice:                             

• Realizarea cadastrului zonelor umede din regiune (termen 1 an). 
• Evaluarea periodică a stării de conservare a zonelor umede precum şi a speciilor de 

floră şi faună (permanent). 
• Protecţia şi punerea în valoare a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 din regiune 

( permanent). 
• Elaborarea de programe care să vizeze extinderea activităţilor de protecţie a zonelor 

umede, în folosul comunităţii. 
• Refacerea zonelor a căror suprafaţă este ocupată cu stuf (lacurile interioare din 

Bucureşti, Cernica, Pantelimon I şi II). 
• Stoparea dragării la întâmplare şi a arderii stufului pe lacurile din regiune.  

Măsuri legislative: 

• Interzicerea construcţiilor de orice fel la mai puţin de 50 m faţă de malul lacurilor, sau 
pe luciul de apă (în cazul ariei protejate Snagov şi a viitoarelor situri Natura 2000, 
respectiv Lacul Cernica, Lacul Căldăruşani, Balta Neagră, Ştirbey). 

• Interzicerea schimbării destinaţiei zonelor umede. 
• Interzicerea deversărilor de orice fel în apele de suprafaţă. 
• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare 

referitoare la zonele umede. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Promovarea acţiunilor de conştientizare şi educare a populaţiei privind importanţa 
zonelor umede. 

• Popularizarea permanentă a beneficiilor generate de zonele umede pentru comunitate. 
• Campanii de educaţie eco-civică privind implicarea activă a comunităţii în protejarea 

zonelor umede. 
• Programe de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ. 

 Acţiuni de implementare:  

• Reabilitarea zonelor umede afectate ca urmare a depozitării necontrolate a deşeurilor 
(malurile râurilor/lacurilor). 

• Refacerea malurilor degradate (apărări de mal) în limitele legislaţiei în vigoare. 
• Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă. 
• Plantarea perdelelor de protecţie în zonele: Chitila, Mogoşoaia, Buftea, Pantelimon I 

si II, Cornetu (pe malul Argeşului).  
• Aplicarea în zonele umede a ghidului de bune practici agricole. 

 

 94



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

 

PM 2 -4 

Diminuarea drastică a zonelor verzi constituite  

Descrierea problemei 

În municipiul Bucureşti în anul 1989 suprafaţa spaţiilor verzi era de 34 712 237 mp 
scăzând în anul 2004 la 17 082 024 mp (49,21%).  

Suprafaţa spaţiului verde care revine unui locuitor al Capitalei a scăzut de la 16,79 
mp/locuitor în 1989, la 8,87 mp/locuitor în 2004, valoare situată sub valoarea minimă 
(9mp/locuitor), stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Suprafaţa de parcuri şi 
grădini din Bucureşti este de 2,30 mp/locuitor faţă de 8mp/locuitor=parc şi respectiv 
6mp/locuitor=grădină publică, cât indică valorile standard internaţionale.  

O problemă înregistrată la nivelul parcurilor este legată de faptul că majoritatea agenţilor 
economici (şi chiar autorităţile locale) le percep ca spaţii disponibile pentru investiţii. 
Astfel, proiectele pentru construirea diverselor obiective vor determina în momentul 
executării construcţiilor distrugerea vegetaţiei şi chiar dispariţia unor specii cu greu 
adaptate la particularităţile climatice ale ecosistemului urban. 

La acestea se adaugă creşterea suprafeţei ocupate de instalaţii şi construcţii cu diferite 
destinaţii ( terase, restaurante etc.) în majoritatea parcurilor bucureştene, fapt ce 
contribuie la diminuarea suprafeţei de spaţii verzi.  

Din acest motiv, este absolut necesară includerea parcurilor în categoria zonelor în care 
nu este permisă realizarea de construcţii indiferent de destinaţia acestora. De asemenea, 
în cazul parcurilor şi grădinilor publice care conservă şi elemente cu valoare culturală 
(Cişmigiu, Herăstrău, Carol etc.) se impune o atenţie sporită pentru acţiunile de 
conservare a elementelor de floră şi faună autohtonă sau alohtonă şi a elementelor de 
patrimoniu cultural. 

Agresiunile antropice în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov se pot exemplifica prin:  

• ansambluri de locuinţe (chiar şi “de vacanţă”) în pădure (ex: Corbeanca, Mogoşoaia, 
Buftea, Snagov); 

• depozite de deşeuri necontrolate în zone naturale; 
• sustrageri ilegale de lemn; 
• deversări de ape menajere şi / sau industriale în zone umede (Snagov, Buftea, 

Cernica, Chitila – râul Mangu); 
• bărci cu motor şi jet-sky-uri în aria protejată Lacul Snagov; 
• sustrageri ilegale de floră în scop comercial (flori de nufăr alb, lotus, ghiocei, soc 

etc.);  
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• braconaj inclusiv pentru specii protejate de lege (lebede – Cernica, Chitila; vidra – 
Cernica; raţa roşie – Snagov, Gruiu); 

• umpluturi pe malul lacurilor menite să extindă teritoriul intravilan al comunelor 
riverane (Pantelimon, Cernica). 

Obiectiv general: creşterea suprafeţei de spaţii verzi în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Reabilitarea zonelor verzi publice (parcuri, grădini, spaţii verzi aferente cvartalelor de 
locuinţe, plantarea de arbori în aliniament stradal) aflate în administrarea autoritaţilor 
locale şi întreţinerea lor la standarde corespunzătoare: 

• Identificarea de amplasamente noi. 
• Realizarea inelului verde în jurul Capitalei folosind nucleele existente (perdele de 

protecţie) şi ulterior, configurarea centurii verde-galbenă. 

Indicatori: 

• Indicele de spaţiu verde (m2/cap de locuitor). 
• Numărul de arbori/ arbuşti plantaţi. 
• Numărul de ml de gard viu din aliniament realizat anual. 
• Suprafeţele verzi reamenajate (m2, ha). 
• Suprafeţele verzi recuperate în urma dezafectării construcţiilor amplasate ilegal pe 

spaţii verzi (m2, ha). 
• Procentul de ocupare a terenului (POT) indicat prin PUG pentru Zona spaţiilor verzi 

V (V1-V8). 
• Numărul de arbori plantaţi/taiaţi. 
• Suprafeţele din centura verde a municipiului Bucureşti (ha/an). 

Acţiuni tehnice:                             

• Realizarea ,,cadastrului verde” în interiorul teritoriului administrativ al regiunii 8 
Bucureşti - Ilfov.  

• Elaborarea studiilor specializate pentru corelarea cu situaţia reală existentă a 
reglementărilor de spaţii verzi promovate prin Planuri Urbanistice Generale. 

• Reabilitarea zonelor verzi publice (parcuri, grădini, spaţii verzi aferente cvartalelor de 
locuinţe,  arbori în aliniament stradal) aflate în gestiunea administraţiei locale 
(municipiul Bucureşti: Glina, zona Militari, Lacul Morii, Cart. 16 Februarie etc.); 
(judeţul Ilfov: Buftea, Ciorogârla, Mogoşoaia, Otopeni, Tunari, Voluntari, Vidra, 
Măgurele etc.). 

• Identificarea de amplasamente noi: 

- locaţii în municipiul Bucureşti: Cartierul Militari, Trafic Greu; 
- locaţii în judeţul Ilfov: Voluntari, Afumaţi, Măgurele. 
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• Realizarea inelului verde în jurul Capitalei folosind nucleele existente (perdele de                  
protecţie) şi, ulterior, configurarea centurii verde – galbenă.  

Măsuri legislative: 

• Amendarea legilor reparatorii referitoare la proprietate care nu prevăd măsuri de 
protecţie a mediului (ex. problema garajelor şi a parcărilor pe spaţiul verde aferent 
zonelor rezidenţiale cu locuire colectivă, retrocedări pe spaţii verzi cu acces public). 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Popularizarea constantă prin toate mijloacele mass-media a importanţei spaţiilor verzi 
şi a beneficiilor generate de acestea pentru Comunitatea Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov. 

• Campanii de educaţie eco-civică în unităţile de învăţământ 

Acţiuni de implementare:  

• Dezvoltarea (de către autoritaţile administraţiei publice locale) programelor privind 
reabilitarea şi extinderea suprafeţelor de spaţii verzi.  

• Extinderea sistemului de prestări de servicii destinate întreţinerii spaţiilor verzi. 
• Monitorizarea suprafeţelor verzi utilizate pentru comerţ ambulant. 
• Aplicarea interdicţiei de construire pe spaţii verzi. 
• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice care ocupă abuziv spaţiile verzi. 
• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează ilegal deşeuri pe terenuri cu 

destinaţia de spaţii verzi. 

PM 2 –5 

Insuficienţa campaniilor de educare, informare şi conştientizare publică a valorilor 
biodiversităţii, inclusiv a importanţei sit-urilor Natura 2000 

Descrierea problemei 

Natura 2000 este o reţea ecologică de arii naturale protejate formată din: 

- arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation, SAC) - constituite 
conform Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE privind Conservarea Habitatelor 
Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice); 

- arii de protecţie specială avifaunistică (Special Protected Areas, SPA) constituite 
conform Directivei Păsări (Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea păsărilor 
sălbatice). 

Scopul Reţelei Natura 2000 este să stopeze declinul biodiversităţii prin conservarea pe 
termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate de interes european. 
Natura 2000 are ca obiective identificarea, menţinerea şi refacerea arealelor cheie pentru 
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protejarea speciilor de faună şi floră sălbatică, precum şi coridoarele de legătură dintre 
acestea, ce fac posibilă migraţia şi schimbul între populaţiile diferitelor habitate.   

Obiectiv general: creşterea gradului de conştientizare a populaţiei din Regiunea 8 
Bucureşti-Ilfov, privind drepturile şi obligaţiile ce îi revin în procesul de implementare a 
strategiei de gestionare durabilă şi protejarea mediului înconjurător.  

Obiective specifice / Ţinte:  

• Cooperarea între societatea civilă, administraţia locală, instituţii, ONG-uri, agenţi 
economici, proprietari de terenuri, pe probleme de protecţia naturii. 

• Antrenarea populaţiei în activităţile de informare/conştientizare a valorilor capitalului 
natural existent în regiune. 

• Promovarea informării şi consultării de către cetăţeni a site-urilor web tuturor 
structurilor implicate în administrarea, cercetarea, gestionarea, conştientizarea 
resurselor naturale regenerabile. 

Indicatori: 

• Număr de acţiuni, întâlniri, seminarii, training realizate. 
• Număr de persoane implicate, inclusiv pe acţiuni punctuale (suprafaţă de spaţiu verde 

creată/amenajată, zone verzi, cursuri de apă, salubrizare). 
• Număr de persoane implicate în conştientizarea privind cunoaşterea PLAM-urilor, 

PRAM-ului Regiunii 8. 
• Număr de specialişti experţi implicaţi (local şi regional): instituţii, ONG-uri. 
• Număr de centre create. 
• Număr de mesaje primite (opinii, reclamaţii şi sesizări). 
• Număr de proiecte finanţate şi valoarea proiectelor finanţate. 
• Număr de reviste, broşuri, CD-uri privind biodiversitatea, implicit  Natura 2000 - 

mediu, realizate. 
• Număr de site-uri webşi accesări a bazelor de date. 
• Număr de voluntari/an. 

Acţiuni tehnice:    

• Organizarea campaniilor de conştientizare a publicului privind protecţia naturii, 
implicit şi a Reţelei ecologice Natura 2000 prin mjloacele de informare (pliante, 
fluturaşi, presă, postere, expoziţii etc.). 

• Dezbateri publice tematice cu tematică specifică. 
• Organizarea de eco-concursuri pentru atragerea tinerei generaţii pe teme de protecţia 

naturii. 
• Promovarea unor programe de parteneriat  între administraţie şi agenţi economici, 

experţi, ONG-uri, proprietari de terenuri. 
• Creşterea şi mediatizarea numărului agenţilor ecologici voluntari. 
• Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţiile de mediu. 
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• Crearea unei baze de date, accesibile factorilor implicaţi care să conţină date privind 
speciile de floră şi faună, date privind habitatele şi organismele modificate genetic. 

• Atragerea sponsorilor pentru realizarea diferitelor acţiuni (întâlniri, dezbateri, 
interviuri, cursuri specifice). 

• Elaborarea de chestionare în scopul testării opiniei publice în raport cu problematica 
cuprinsă în PLAM-uri şi PRAM. 

• Crearea de centre de informare şi documentare privind protecţia biodiversităţii (cu 
precadere reţeaua de arii protejate Natura 2000). 

• Implicarea Asociaţiilor de locatari / proprietari şi a Patronatului Român în proiecte 
eco-civice. 

• Antrenarea Asociaţiilor de pensionari, ca o componentă importantă a societăţii civile, 
în acţiuni de voluntariat pe probleme de mediu şi acţiuni de împăduriri. 

• Constituirea unui Grup de Lucru la nivelul Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov care să asigure 
cooperarea între administraţia locală, instituţii, societatea civilă, agenţi economici, 
proprietari de terenuri etc., pe probleme de protecţia naturii. 

• Evaluarea gradului de cunoaştere reală a problemelor privind protecţia naturii de către 
cetăţeni. 

Măsuri legislative: 

• Promovarea deciziilor consiliilor locale pentru infiinţarea centrelor de informare şi 
documentare. 

• Reglementări privind alocarea de fonduri destinate realizării  unor programe 
educaţionale privind protejarea biodiversităţii, implicit Natura 2000, promovate de 
către ONG-uri, sau alte structuri. 

• Reglementări privind alocarea unor fonduri speciale de către Prefecturile şi Primăriile 
din regiunea 8 Bucureşti - Ilfov în scopul realizării şi implementării cursurilor pe 
probleme de gestionare durabilă şi de protecţie a resurselor regenerabile.  

Măsuri economice: promovarea şi susţinerea financiară a campaniilor de educare şi 
informare  a populaţiei.   

Acţiuni de informare şi educare:  

• Realizarea campaniilor de informare şi instruire a populaţiei din Regiunea 8 privind 
necesitatea implementării PLAM-urilor şi PRAM-ului.  

• Informare şi training pe probleme privind importanţa protecţiei mediului cu precădere 
a biodiversităţii şi elementelor Natura 2000. 

• Campanii de educaţie eco-civică în unităţile de învăţământ şi la nivelul adulţilor.                                      

Acţiuni de implementare:  

• Realizarea unui dialog permanent între ARPM Bucureşti şi populaţie, privind accesul 
la informaţia de mediu şi modul de interpretare şi analiză a acesteia, în scopul 
creşterii nivelului de educaţie ecocivică. 
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• Anchete statistice privind identificarea nivelului real al educaţiei ecologice.  
• Organizarea de întâlniri cu scopul dezbaterii unor probleme de mediu, de interes 

comunitar, spre exemplu reabilitarea spaţiilor verzi, plantarea arborilor, reabilitarea 
zonelor umede, Natura 2000 etc. 

• Diseminarea şi implementarea PLAM-urilor şi PRAM-ului. 
• Includerea în acţiunile organizate la nivel regional a unor seminarii, cursuri de 

educaţie ecologică. 
• Realizarea de acţiuni menite să conducă la necesitatea actului de salubrizare a unor 

cursuri de apă, spaţii verzi. 
• Realizarea de acţiuni destinate întreţinerii, prin voluntariat, a unor spaţii de agrement 

şi joacă. 
• Realizarea unor acţiuni dedicate biodiversităţii în zile / perioade prestabilite la nivel 

naţional şi internaţional. 
• Elaborarea de materiale (reviste, CD-uri etc) de către ONG-uri, alte structuri 

împreună cu Administraţiile Locale şi Regionale, Agenţiile de Protecţia Mediului etc. 
• Elaborarea de materiale promoţionale privind cunoaşterea Aquis-ului Comunitar. 
• Iniţierea unor concursuri cu premii pentru cel mai bun grup de voluntari în mediul 

rural şi urban. 

PM 2 - 6  

Lipsa unui program regional de evaluare a biodiversităţii care să permită 
elaborarea programului de management şi monitoring integrat 

Descrierea problemei 

Biodiversitatea într-o zonă puternic urbanizată cum devine Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov 
este într-o continuă dinamică iar lipsa informaţiei actualizate face şi mai dificilă 
gestionarea acesteia.  

Lipsa comunicării intersectoriale este una dintre cauzele care duc la promovarea unor 
proiecte cu impact major asupra elementelor biodiversităţii. 

Obiectiv general: asigurarea unui management corespunzător al biodiversităţii (implicit 
Natura 2000) în perimetrul Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Elaborarea/implementarea Programului de Management al Biodiversităţii Regiunii 8. 
• Implementarea Planului de Management al Biodiversităţii Regiunii 8 Bucureşti – 

Ilfov. 
• Implementarea reţelei de monitoring integrat la nivelul Regiunii 8. 
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Indicatori: 

• Numărul speciilor de floră şi faună/habitate; 
• Numărul elementelor de interes ştiinţific, protectiv, economic. 
• Indicatorii specifici pentru stabilirea stării ecosistemelor: efective populaţionale, 

calitatea apei, calitatea aerului, calitatea solului etc. 
• Numărul măsurilor şi soluţiilor specifice gestionării durabile şi ocrotirii elementelor 

de interes protectiv, economic, ştiinţific. 
• Numărul staţiilor ce compun reţeaua de monitoring la nivelul Regiunii 8 Bucureşti - 

Ilfov, cu precizarea metodologiei adecvate elementelor care necesită supraveghere. 

Acţiuni tehnice:                             

• Caracterizarea stării ecosistemelor din regiunea 8 Bucureşti-Ilfov. 
• Delimitarea şi marcarea tuturor ariilor protejate. 
• Instalarea de panouri indicatoare. 
• Cartarea elementelor de biodiversitate cu importanţă deosebită ştiinţifică şi protectivă, 

implicit Natura 2000.   
• Elaborarea de planuri de management şi monitoring pentru fiecare sit ce conţine 

elemente de biodiversitate de interes deosebit.  
• Actualizarea şi completarea informaţiei privind biodiversitatea, implicit elementele 

Natura 2000 în Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov 

Măsuri legislative: 

• Promovarea de acte normative pentru aprobarea şi implementarea Planului de 
Management şi Monitoring privind gestionarea durabilă şi protecţia biodiversităţii în 
Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

• Adoptarea de reglementari pe plan local. 
• Reglementarea obţinerii de surse economice pentru gestionarea optimă a ariilor 

protejate. 
• Reglementarea instituirii unui sistem de taxe/amenzi  pentru accesul în perimetrul 

ariilor protejate. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Stabilirea de parteneriate între autorităţile adminstaţiei publice locale, mediile 
ştiintifice, ONG-uri, cetăţeni şi alte structuri civice în scopul implementării planului 
de management. 

• Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru conştientizarea 
publicului în legătură cu necesitatea protejării şi conservării diversităţii biologice 
aparţinând Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov. 
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Acţiuni de implementare:  

• Realizarea analize critice a situaţiei existente şi a informaţiilor/datelor disponibile. 
• Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi observaţiilor existente privind 

diversitatea biologică în Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 
• Evaluarea stării biodiversităţii în contextul existenţei presiunii antropice. 
• Efectuarea studiilor detaliate pentru actualizarea şi completarea bazei de date privind 

biodiversitatea Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov, în vederea fundamentării stiinţifice a 
Programului de Management. 

PM 2 –7 

Lipsa unui sistem informaţional  privind biodiversitatea  

Descrierea problemei 

Lipsa bazelor de date privind: inventarul speciilor din flora şi fauna regională, speciile de 
interes ştiinţific, protectiv, economic şi elementele de biodiversitate, în conformitate cu 
Directiva 79/409/CEE –Păsări şi Directiva 92/43/CEE –Habitate (Natura 2000), fac 
imposibilă gestionarea durabilă a biodiversităţii Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov. 

Obiectiv general: implementarea sistemului informaţional privind biodiversitatea. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Crearea unui sistem deschis de baze de date privind inventarul elementelor de 
biodiversitate pe teritoriul Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov. 

• Crearea unei baze de date care să evidenţieze speciile de interes ştiinţific, protectiv, 
economic. 

• Crearea unei baze de date privind elementele de biodiversitate Natura 2000. 
• Crearea unei baze de date privind cartarea şi estimarea efectivelor populaţionale ale 

speciilor de interes ştiinţific, protectiv, economic. 
• Crearea unei metadatabaza cu sursele şi locaţia surselor, privind diversitatea biologică 

a Regiunii 8. 

Indicatori: 

• Numărul bazelor de date. 
• Clasificarea pe tipuri de baze de date. 
• Numărul de site-uri web. 
• Numărul de înregistrări. 
• Numărul de accesări. 
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Acţiuni tehnice:                             

• Achiziţionarea echipamentelor (hardware şi software) necesare procesării şi stocării 
bazelor de date. 

• Realizarea parteneriatelor în vederea constituirii bazelor de date.  
• Identificarea resurselor umane capabile să realizeze aplicaţiile specifice tipurilor de 

baze de date. 
• Prevederea de fonduri necesare constituirii şi întreţinerii bazelor de date. 

Măsuri legislative: 

• Crearea cadrului legislativ privind accesul şi utilizarea de către factorii economici, 
ştiinţifici, societatea civilă etc., a informaţiei conţinute în bazele de date.  

• Adoptarea cadrului legal, la nivel local, pentru derularea în condiţii optime a 
inventarierii florei şi faunei Regiunii 8.    

Acţiuni de informare şi educare:  

• Informarea populaţiei privind necesitatea inventarierii /marcării florei şi faunei din 
regiune. 

• Conştientizarea populaţiei asupra importanţei unor specii de arbori/arbuşti, a speciilor 
faunistice declarate ocrotite şi a necesităţii protecţiei lor.  

Acţiuni de implementare:  

Derularea de proiecte menite să stabilească tipurile bazelor de date în funcţie de 
obiectivele cuprinse în strategia regională de protecţie a mediului, implicit a 
elementelor Natura 2000, pe termen mediu şi lung.  

Întreţinerea şi actualizarea bazelor de date. 

Analiza periodică a calităţii şi eficienţei tipului de informaţie în scopul optimizării 
procesului de gestionare durabilă şi conservare a biodiversităţii din Regiunea 8. 

Asigurarea de structuri cu personal specializat în domeniu. 

PPrroobblleemmaa  PPMM  33    

CCAALLIITTAATTEEAA  AAEERRUULLUUII//ZZGGOOMMOOTT//SSCCHHIIMMBBĂĂRRII  CCLLIIMMAATTIICCEE  

PM 3- 1   

Poluarea aerului rezultată din arderea combustibililor lichizi, gazoşi şi a 
combustibililor alternativi la centralele termice nemodernizate 
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Descrierea problemei 

Centralele termice care produc cele mai importante emisii sunt instalaţiile mari de ardere 
(IMA). IMA produc energie electrică şi termică pentru populaţie, precum şi pentru 
sectorul industrial. Tehnologiile utilizate sunt la nivelul anilor 1965-1987, perioadă în 
care au fost construite cele mai multe centrale termoelectrice din România. 

Tipurile de combustibili utilizaţi sunt: 

• combustibili lichizi - păcura indigenă şi din import; 
• combustibili gazoşi - gaz natural (indigen şi din import) sau alţi combustibili gazoşi. 

Tabel nr. 4.1.2.2 Caracteristicile combustibililor indigeni utilizaţi în IMA 

TTiippuull  ddee  ccoommbbuussttiibbiill  UUnniittaattee  ddee  mmăăssuurrăă  PPuutteerree  ccaalloorriiffiiccăă  

Lichid-Pacură KJ/ kg 38.520 
Gazos–gaze naturale KJ/Nmc 33.700 

În perioada 1965 - 1987 dispersia gazelor arse cu conţinut de dioxid de sulf şi oxizi de 
azot prin coşuri de fum înalte era considerată un mijloc eficient şi suficient pentru 
protecţia factorilor de mediu, a confortului şi sănătăţii populaţiei. În urma alcătuirii 
registrului poluanţilor s-a constatat depăşirea pragurilor specificate în anexa la Ordinul 
nr. 1144/2002 pentru poluanţii NOx, SO2 şi CO2. 

Obiectiv general: reducerea emisiilor de NOx, SO2 şi CO2.                       

Obiective specifice / Ţinte:  

• Combaterea fenomenelor de acidifiere, eutrofizare şi de formare a ozonului 
troposferic. 

• Reducerea concentraţiilor şi a nivelurilor critice ale principalilor poluanţi responsabili 
cu fenomenul de acidifiere (oxizi de sulf şi azot), până la concentraţiile şi nivelurile 
necesare protejării sănătăţii umane şi a mediului. 

• Stabilirea şi atingerea plafoanelor naţionale de reducere a emisiilor provenite din 
IMA.  

Indicatori: 

• Concentraţiile de NO2, CO, SO2 măsurate la staţiile de monitorizare a calităţii aerului 
din    Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

• Emisiile anuale de NO2, SO2, CO2. 
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Acţiuni tehnice:                             

• Utilizarea combustibililor lichizi cu conţinut redus de sulf.  
• Implementarea BREF- BAT specifice având ca scop desulfurarea şi reducerea 

emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere, reducerea emisiilor de pulberi din 
gazele de ardere. 

• Realizarea măsurătorilor reprezentative pentru poluanţii relevanţi în conformitate cu 
prevederile standardelor CEN (ISO sau standarde naţionale echivalente tehnico - 
ştiinţific), calibrarea sistemelor de măsura conform standardelor CEN precum şi 
transmiterea, validarea şi stocarea acestor date la nivel naţional. 

• Promovarea centralelor colective (de bloc, de cvartal etc.) în locul centralelor de 
apartament.  

Măsuri legislative: întarirea aplicării de către autorităţile responsabile a măsurilor 
legislative specifice existente. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Diseminarea informaţiilor către operatori şi public.  
• Pregătirea şi instruirea adecvată a personalului, atât din cadrul autorităţilor de mediu 

cât şi din cadrul agenţilor economici ce operează în domeniul instalaţiilor mari de 
ardere.   

• Crearea bazei centrale de date pentru inventarul instalaţiilor mari de ardere, 
structurată conform cerinţelor Directivei 2001/80/CE: amplasamentul instalaţiei, 
identificarea operatorului şi a autorităţii responsabile sau coordonatoare, anul 
autorizării sau anul punerii în funcţiune, încadrarea în categoria „instalaţie existentă” 
sau „instalaţie nouă”, tipul de combustibil utilizat, caracteristicile combustibilului 
utilizat în anii anteriori (unde au existat date), puterea termică nominală. 

Acţiuni de implementare: implementarea sistemelor de management de mediu.  

PM 3- 2 

Poluarea atmosferei cu compuşi organici volatili datorită insuficienţei 
echipamentelor de reţinere a poluanţilor emişi din activităţi de depozitare, transport 
şi distribuţie a carburanţilor 

Descrierea problemei 

Emisiile de compuşi organici volatili (COV) sunt rezultatul desfăşurării următoarelor 
activităţi: 

• depozitarea benzinei la terminale; 
• aerisirea rezervoarelor la terminale / depozite de distribuţie; 
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• încărcarea benzinei în containere mobile la terminale; 
• umplerea rezervoarelor de depozitare a benzinei la staţiile de benzină; 
• aerisirea rezervoarelor de depozitare a benzinei la staţiile de benzină; 
• scurgeri la staţiile de benzină. 

Având în vedere efectul nociv al emisiilor de COV asupra sănătăţii oamenilor şi asupra 
mediului, reducerea acestor emisii devine prioritară. 

Obiectiv general:  reducerea emisiilor de COV.     

Obiective specifice / Ţinte:  

• Respectarea prevederilor Directivei 94/63/CE şi a tratatelor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte semnatară; 

• Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru sursele existente. 
• Îndeplinirea cerinţelor tehnice pentru vehicule şi instalaţii utilizate la executarea 

operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei de la un 
terminal la altul sau de la un terminal la o staţie de distribuţie a benzinei în scopul 
reducerii emisiilor de compuşi organici volatili (COV), rezultaţi ca urmare a 
executării acestor operaţiuni; 

• Respectarea prevederilor din Anexa II a Protocolului de la Gothenburg (pînă în anul 
2010 România s-a angajat să reducă emisiile de compuşi organici volatili cu 15% -
considerând ca an de referinţă 1990). 

Indicatori: 

• Nivelul concentraţiilor de COV (emisii şi imisii); 
• Numărul de instalaţii conforme cu Directiva. 

Acţiuni tehnice:                             

• Instalaţiile de depozitare la terminale trebuie să-şi reducă emisiile de COV prin 
următoarele măsuri: 

- pentru rezervoarele cu capac fix, conectarea la o unitate de recuperare a vaporilor / 
unitate de reţinere a vaporilor sau echiparea cu membrană plutitoare internă cu 
etanşare primară; 

- pentru rezervoarele cu capac plutitor extern sau intern, echiparea cu dispozitiv de 
etanşare primară şi secundară. 

• Pentru încărcarea şi descărcarea containerelor mobile la terminal trebuie îndeplinite 
următoarele măsuri: 

- vaporii generaţi în timpul operaţiunii de încărcare cu benzină a unui container 
mobil trebuie aduşi printr-o ţeavă de legătură etanşă la o unitate de recuperare a 
vaporilor, pentru regenerare la terminal; 
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- toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto trebuie să fie 
echipate cu cel puţin un braţ articulat pentru încărcare pe la partea inferioară. 

• Pentru containere mobile (cisterne auto, vagoane cisternă şi nave fluviale): 

- trebuie să fie conectate în timpul operaţiei de încărcare la terminal cu unităţi de 
recuperare a vaporilor sau cu o unitate de reţinere a acestora; 

- trebuie să fie echipate cu dispozitive de preaplin. 

• Pentru încărcarea în instalaţii de depozitare la staţiile de benzină: 

- vaporii generaţi în procesul de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare ale 
staţiilor de distribuţie a benzinei trebuie să fie captaţi şi returnaţi în containerul 
mobil care aprovizionează staţia cu benzină, prin intermediul unei conexiuni de 
legătură etanşă; 

- la o nouă reîncărcare la terminal, vaporii din container vor fi procesaţi în unitatea 
de recuperare a vaporilor. Staţiile de distribuţie a benzinei prin care se tranzitează 
o cantitate de benzină mai mică de 100 mc/an sunt exceptate de la aceste cerinţe. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea de către autorităţile responsabile a măsurilor legislative specifice existente. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Schimb de informaţii între agenţi economici şi între autoritatea de mediu şi agenţii 
economici. 

• Informarea publicului privind efectele emisiilor de COV. 

Acţiuni de implementare:  

• Implementarea voluntară a sistemelor de management de mediu.  

PM 3- 3  

Poluarea atmosferei datorată emisiilor de COV rezultaţi din instalaţiile şi 
activităţile care utilizează solvenţi organici  

Descrierea problemei 

HG nr.699/2003, modificată şi completată prin HG nr.1902/2004 şi HG nr.1339/2006, 
cuprinde prevederi privind valorile prag pentru consumul solvenţilor organici cu conţinut 
de compuşi organici volatili (COV) şi stabileşte valorile limită de emisie pentru compuşii 
organici volatili în gazele reziduale, valori ale emisiilor fugitive de compuşi organici 
volatili şi valori limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili (funcţie de 
activitate / instalaţie şi de valorile prag  pentru consumul solvenţilor organici), proceduri 
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de monitorizare în vederea verificării conformării, sancţiuni corespunzătoare în cazul 
încălcării acestor cerinţe.  

În Hotărârea de Guvern sunt definite instalaţiile în care se efectuează una sau mai multe 
activităţi ce intră în domeniul de aplicare al acesteia, în funcţie de data la care au fost 
supuse procedurii complete de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului. 

Agenţii economici care exploatează aceste instalaţii au obligaţia aplicării măsurilor care 
asigură conformarea condiţiilor de operare cu una din următoarele cerinţe: 

• respectarea valorii limită de emisie de COV în gazele reziduale şi emisiile fugitive 
sau a valorii limită a emisiilor totale de COV, precum şi celelalte cerinţe prevăzute în 
Anexa nr.2;  

• aplicarea unei scheme de reducere a emisiilor de COV cu respectarea prevederilor 
menţionate în Anexa nr.4. 

În vederea realizării cerinţelor Directivei, fiecare operator economic trebuie să elaboreze 
şi să înainteze spre aprobare autorităţii competente de protecţie a mediului un program de 
conformare.  

Programul trebuie să conţină măsurile necesare şi termene specifice în scopul conformării 
cu prevederile Directivei. Aceste măsuri pot fi de ordin tehnic, organizatoric, de 
construcţie, financiare sau orice alte măsuri considerate necesare.  

Acest program este elaborat de către agentul economic, luând în considerare parametrii 
instalaţiei / activităţii sale şi este negociat, în ceea ce priveşte termenele specifice, cu 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Întregul program trebuie îndeplinit până 
la 31 Octombrie 2007, aşa cum se menţionează în art.4 al Directivei.   

Dacă măsurile nu sunt realizate în termenele specificate, autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului somează agentul economic să se conformeze cu prevederile 
programului (termenul pentru conformare nu poate să depăşească 6 luni). Dacă măsurile 
nu sunt realizate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ordonă închiderea 
activităţii pentru neîndeplinirea condiţiilor stipulate în somaţie. Agentul economic îşi 
poate relua activitatea numai în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele prevăzute de 
Directivă.   

Obiectiv general:  reducerea emisiilor de COV provenite din activităţile care utilizează 
solvenţi organici.  

Obiective specifice / Ţinte:  

• Reducerea emisiilor de COV prin măsuri specifice (conformarea cu valorile limită de 
emisie sau implementarea schemelor de reducere şi / sau utilizare a potenţialilor 
înlocuitori pentru substanţele organice cu conţinut de COV). 
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Indicatori: 

• Emisiile de COV. 
• Numărul de instalaţii conforme.  
• Numărul de titulari care au implementat un sistem de reducere a emisiilor. 
• Numărul de titulari de activitate care au implementat BAT. 

Acţiuni tehnice:                             

• Verificarea strictă a programelor de conformare ale agenţilor economici care 
desfăşoară activităţi în care folosesc solvenţi organici şi sancţionarea celor care nu îşi 
îndeplinesc obligaţiile. 

• Folosirea de către agenţii economici a BAT-urilor. 
• Autorizarea instalaţiilor existente şi a instalaţiilor noi (la punerea în funcţiune) care 

nu sunt sub incidenţa Directivei Consiliului 96/61/EC privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării (IPPC); obligaţia titularilor de activitate de a notifica autorităţii 
competente de protecţia mediului opţiunea aplicării schemei de reducere în vederea 
conformării cu cerinţele directivei. 

• Acceptarea de către autoritatea competentă de mediu a derogărilor de la prevederile 
directivei numai în condiţiile specificate expres în aceasta, incluzând utilizarea celor 
mai bune tehnici disponibile. 

• Obţinerea de date de la titularul de activitate care să permită autorităţii competente de 
protecţia mediului verificarea conformării cu cerinţele directivei. 

• Încetarea activităţilor neconforme (după somaţie). 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea de către autorităţile responsabile a măsurilor legislative specifice existente. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Schimb de informatii între agenţii economici şi între autoritatea de mediu şi agenţii 
economici; 

• Informarea publicului privind efectele emisiilor de COV. 

Acţiuni de implementare:  

• Implementarea voluntară a sistemelor de management de mediu.  

PM 3 - 4  

Poluarea atmosferei datorată desfasurarii unor activităţi industriale  
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Descrierea problemei 

Poluarea aerului în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov are un caracter specific datorită în primul 
rând condiţiilor de emisie, respectiv existenţei unor surse multiple, înălţimi diferite ale 
surselor de poluare, precum şi a repartiţiei neuniformă a acestor surse. 

Poluarea aerului în judeţul Ilfov este influenţată în special de: lipsa instalaţiilor de 
reţinere a poluanţilor sau a nefuncţionării lor la randamente normale pe platformele 
industriale; numărul mare şi în continuă creştere al autovehiculelor în circulaţie; 
activităţile industriale desfăşurate în Bucureşti. 

La nivelul judeţului Ilfov, obiective industriale sunt concentrate în patru zone: 
Pantelimon, Jilava, Popeşti-Leordeni, Buftea - Chitila cuprinzând agenţi economici care 
desfăşoară diferite activităţi, gama substanţelor evacuate în mediu din procesele 
tehnologice fiind foarte variată: SOx, NOx, VOC, CO, CO2, CH4, Cd, Cr, Cu, Pb, pulberi 
în suspensie etc. 

Observaţie: în prezent, o parte din aceste înterprinderi au o activitate economică redusă, 
dar rămân în continuare surse potenţial poluante; în cadrul acestor platforme industriale 
au apărut numeroase firme mici care aduc şi ele un aport la potenţialul poluant al zonei. 

Amplasarea lor s-a făcut, din considerente preponderent economice, pe principiul 
proximităţii cu zonele industriale, în ideea valorificării dotărilor edilitare create pentru 
acestea şi reducerii deplasărilor. Aceasta a condus la relaţia de vecinătate dintre zonele de 
locuinţe şi cele industriale, sursă principală de disconfort pentru locuire. 

Astfel, în jurul unităţilor industriale sau a altor surse de poluare există perimetre 
corespunzătoare zonelor de protecţie reglementare în care locuinţele sunt potenţial expuse 
poluării. 

Principalele industrii poluante din Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov sunt: fabricarea 
produselor din ceramică, producerea oţelului, producerea de substanţe chimice organice 
şi anorganice de bază, tratarea suprafeţelor metalelor, fabricarea produselor farmaceutice 
de bază, fabricarea sticlei- inclusiv a fibrelor de sticlă, topirea metalelor neferoase, 
incinerarea deşeuri municipale etc.. 

Gama substanţelor evacuate în mediu din procesele tehnologice este foarte variată: 
pulberi organice şi anorganice care au şi conţinut de metale (Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni, 
Cd), gaze şi vapori (SO2, NOx, NH3, HCL, CO, CO2, H2S), solvenţi organici, funingine 
etc.. 
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Tabel nr. 4.1.2.3 Mediile anuale înregistrate la staţiile de monitorizare pentru SO2 

Group: SO2         
Date: 01.01.2005 01:00 - 31.12.2005 24:00      
Report Type: Medie anuală        
CMA La 1 h   350        +112 µg/m3 (protecţia sănătăţii umane)    
 La 24 h   125 µg/m3 (protecţia sănătăţii umane)    
 Anual    20 µg/m3 (protecţia ecosistemelor)    
          
Date Time Cercul Militar Mihai 

Bravu 
Titan Drumul 

Taberei
Baloteşti Măgurele Lacul 

Morii 
Berceni

  µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Maximă      512    293    400     168      195       234    347     460 
Media        12      24      11       12          9         11        8       13 
Nr. Măsurători   8466  8168   8343    7616    7925     8283   8033    7653 
Date disponibile[%]       97      93       95        87        91         95      92       87 

Sursa Datelor: APM Bucuresti, 2005 

Pentru SO2 nu au fost semnalate probleme deosebite, valorile înregistrate încadrându-se 
în anul 2005 sub valorile limită plus marja de toleranţă, cu excepţia staţiei Cercul Militar, 
unde s-au înregistrat 2 depăşiri ale valorii limită plus marja de toleranţă 

Tabel nr. 4.1.2.4 Mediile anuale înregistrate la staţiile de monitorizare pentru NO2, 2005 
Group: NO2         
Date: 01.01.2005 01:00 - 31.12.2005 24:00      
Report Type: Medie anuală        
CMA la 1 h   200 +100 µg/m3 (protecţia sănătăţii umane)    
 Anual 40 + 20 µg/m3 (protecţia sănătăţii umane)    
 Anual    30 µg/m3 (protecţia vegetaţiei-NOx)    
          
Date Time Cercul 

Militar 
Mihai 
Bravu 

Titan Drumul 
Taberei

Baloteşti Măgurele Lacul 
Morii 

Berceni

  µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Maximă     504    545    341     440       225       256    309     858 
Media     130      92      52       60         11         30      44       45 
Nr. Măsurători  8259  7824  7869   8164     7709     8401  8115   8164 
Date disponibile[%]      94     89     90       93        88        96     93       93 

Sursa Datelor APM Bucuresti, 2005 

În ultimul an de monitorizare, pentru NO2 a fost constatată depăşirea nu numai a valorii 
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane cât şi a valorii limită plus marja de toleranţă. 
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Tabel nr. 4.1.2.5 Mediile anuale înregistrate la staţiile de monitorizare pentru PM 10 

Group: P.M. 10         
Date: 01.01.2005 00:00 – 31.12.2005 24:00      
Report Type: Medie anuală        
CMA La 24 h 50+18 µg/m3 (protecţia sănătăţii umane)    
 Anual 40+20 µg/m3 (protecţia sănătăţii umane)    
          
Date Time Cercul 

Militar 
Mihai 
Bravu 

Titan Drumul 
Taberei 

Baloteşti Măgurele Lacul 
Morii 

Berceni 

  µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Maximă    205.3   203.7   187.3    161.2     135.2       169.3   149.8    190.7 
Media      56.89    59.51    50.67      50.64       32.96         45.56     46.46      46.07
Nr. Măsurători   313   331   323    310     260       320   322     321 
Date disponibile[%]     85.8    90.7    88.5      84.9    * 71.2        87.7    88.2      88 

Sursa Datelor APM Bucuresti, 2005 
 
 
Tabel nr. 4.1.2.6 Depăşiri înregistrate ale valorii limită zilnice pentru PM 10 

Staţia Nr.măsurători 
efectuate 

Nr. depăşiri ale 
valorii limită  
(50 μg/m3) 

Nr. depăşiri ale valorii limită 
+ marja tolerantă (68 μg/m3) 

Cercul 
Militar 313 167 83 

Mihai 
Bravu 331 203 100 

Titan 323 139 70 
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Drumul 
Taberei 310 131 73 

Baloteşti 260 34 16 
Măgurele 320 107 50 

Lacul Morii 322 113 52 
Berceni 321 117 47 

Media anuală (Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov): 48.59 μg/m3 
Sursa datelor: ARPM Bucureşti, 2005. 

Se constată că, în toate punctele de monitorizare s-au înregistrat depăşiri ale valorilor 
limită pentru pulberi în suspensie. 

Obiectiv general: reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă. 

Obiectiv specific: reducerea emisiilor în atmosferă generate de activităţile industriale de 
pe platformele industriale 

Ţinte: 

S.C. Neferal S.A.: 

• reducerea emisiilor de pulberi în suspensie din secţia cupru; 
• îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a filtrelor de la secţia de plumb. 

S.C. Protan S.A.: 

• eliminarea mirosurilor neplăcute datorate mercaptanilor; 
• reducerea emisiilor de pulberi în suspensie, gaze de ardere, COV.  

S.C. Ecorec S.A., S.C. Ecosud S.A.: 

• reducerea emisiilor provenite din procesul de descompunere a deşeurilor. 

Indicatori: 

• Concentraţiile măsurate. 
• Emisiile anuale de SOx, NOx, NMVOC, CO, CO2, CH4 , Cd, Cr, Cu, Pb. 
• Numărul de instalaţii montate pentru reţinerea poluanţilor atmosferici. 
• Numărul de instalaţii pentru reţinerea poluanţilor atmosferici puse în funcţiune. 
• Valoarea investiţiilor. 

Acţiuni de implementare: 

• Folosirea de către agenţii economici a BAT-urilor. 
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Acţiuni tehice: 

S.C. Neferal S.A.: 

- achiziţionarea de noi seturi de elemente filtrante (saci şi casete) cu performanţe 
tehnologice superioare la secţia plumb; 

- modernizarea filtrelor nr. 4 si 5 la secţia plumb, în vederea îmbunătăţirii funcţionării 
acestora. 

S.C. Protan S.A.: 

- implementarea unui sistem de monitorizare trimestrială a calităţii aerului, prin 
măsurarea emisiilor de gaze de ardere, COV, pulberi în suspensie;  

- realizarea unui studiu de fezabilitate privind varianta optimă de diminuare / eliminare 
a mirosurilor; achizitia echipamentelor, montaj şi punerea în funcţiune; 

- retehnologizarea / înlocuirea incineratorului pentru MRS prin dotarea cu o cameră 
post-combustie, înălţarea coşului, dotare cu arzătoare comandate electronic; 

- sistem de monitorizare automată pentru întregul proces de incinerare. 

S.C. Ecorec S.A. şi  S.C. Ecosud S.A. 

- realizarea instalaţiei de captare a biogazului. 

Măsuri legislative: 

• Verificarea strictă a programelor de conformare ale agenţilor economici  şi 
sancţionarea celor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile. 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice de către autorităţile responsabile. 

PM 3 - 5 

Disconfortul olfactiv produs de depozitarea temporară sau definitivă a deşeurilor   

Descrierea problemei 

Deşeurile din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov sunt evacuate la 3 depozite: Chiajna 
aparţinând S.C. IRIDEX GROUP IMPORT - EXPORT S.R.L. (în partea de NV) , Vidra 
(în partea de V), aparţinând S.C. ECO SUD S.R.L. şi Glina (în partea de S), aparţinând 
SC ECOREC SA.  

• SC ECOREC SA, (Şos. de Centura nr. 2 judeţul Ilfov), gestionează amplasamentul 
depozitului de deşeuri Glina în suprafaţă de 119 ha, din care 110 ha suprafaţa de 
depozitare astfel:  
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- depozitul vechi (37 ha), închis în 2001; 
- depozitul ecologic (73 ha) din care: celula  ecologică nr. 1 (2,3 ha) închisă şi celula 

ecologică nr. 2 (18 ha) aflată în exploatare.  

Staţia de preepurare a depozitului nu funcţionează la parametrii corespunzători, generează 
miros “persistent şi dezagreabil”.  

S.C. ECO SUD S.R.L. gestionează amplasamentul din satul Sinteşti, Com. Vidra format 
din 2 celule ecologice în suprafată de 4,2 ha fiecare, pentru depozitarea deşeurilor 
nepericuloase, având o durată de funcţionare estimată la 25 ani, în condiţiile extinderii la 
8 celule. Rampa a fost administrată în perioada 2001- 2003 de S.C. SYSTEMA 
ECOLOGIC S.R.L., momentan depozitarea deşeurilor realizându-se acum în celula 2. 
Rampa este amplasată la aproximativ 1 km de localitate, lângă calea ferată Bucureşti – 
Giurgiu. Sursele potenţiale de mirosuri sunt: emisii de biogaz, bazinele colectoare de 
levigat şi staţia de epurare a levigatului; se vor lua măsuri de control a emisiilor, se vor 
aera zonele de stocare a levigatului şi va fi respectată tehnologia de epurare şi acoperire 
periodică cu pământ şi alte materiale inerte (deşeuri din construcţii şi demolări, zgură, 
compost etc.). Din bilanţurile de mediu prezentate la autorizarea activităţii, valorile 
concentraţiilor de NOX , SO2, amoniac şi pulberi sunt mult inferioare CMA conform 
STAS 12.574/87 “Condiţii de calitate a aerului în zonele protejate“. Momentan imisiile la 
limita incintei nu sunt monitorizate.   

S.C. IRIDEX IMPORT- EXPORT S.R.L., Drumul Rudeni Chitila nr. 10, Sector 1, 
Bucureşti gestionează amplasmentul depozitului de deşeuri Chiajna care ocupă 16,5 ha; 
pentru 5 compartimente s-a executat un incinerator pentru deşeuri periculoase cu 
capacitate 680 kg/h.  

Rampa de deşeuri se află la aproximativ 1 Km de cele mai apropiate locuinţe din Rudeni, 
are 5 compartimente (16,5 ha), incinta de depozitare fiind protejată cu un dig perimetral 
din pământ cu înălţimea 3 - 5 m, în interior delimitarea compartimentelor fiind realizată 
cu diguri din pământ cu înălţimi 2 - 2,5 m. Sursele potenţiale de miros sunt: 

• emisia de biogaz de pe depozit; 
• bazinele colectoare de levigat; 
• staţia de epurare; 
• depozitul de deşeuri în cazul în care nu este acoperit periodic cu pământ şi material 

inert.                                                                                                                    

Instalaţiile de epurare a levigatului, o staţie (tip AWAS VISION) cu capacitatea de 1000 
l/h levigat ce produce 600 l/h permeat şi o staţie (tip PALL) cu osmoza inversă în 2 
trepte, 1250 l/h levigat la alimentare din care rezultă 900 l/h permeat, generează miros 
dezagreabil în zona, nesesizabil olfactiv în zona celor mai apropiate locuinţe (1000 m). 
Înainte de evacuarea în canalul de descărcare, apele se epurează biologic într-un bazin din 
pământ plantat cu papură şi stuf.  
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Determinările de imisii, efectuate la indicatorii: NOx şi NO2, CO şi hidrogen sulfurat, nu 
au prezentat depăşiri ale valorilor prevazute în STAS 12574/87. 

Obiectiv general: eliminarea deşeurilor în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea 
populaţiei. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Asigurarea capacităţii necesare pentru eliminarea deşeurilor în conformitate cu 
standardele UE. 

• Închiderea etapizată a depozitelor conform planurilor de măsuri prioritare. 
• Eliminarea depozitelor neconforme. 

Indicatori: variază în funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate, se stabilesc în 
autorizaţiile de mediu şi trebuie să reflecte caracteristicile deşeurilor. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice existente de către autorităţile responsabile.  

Acţiuni de informare şi educare:  

• Informarea transportatorilor privind condiţiile de colectare şi transport a deşeurilor. 
• Programe de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ din Bucureşti şi judeţul 

Ilfov şi în zonele unde sunt implementate proiecte pilot.  

Acţiuni de implementare: 

• Controale periodice la agenţii economici ce gestionează aceste activităţi. 
• Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea legislaţiei în domeniu. 
• Extinderea zonelor verzi la periferia capitalei, prin ecologizarea depozitelor de 

deşeuri şi îndesirea perdelelor de protecţie a depozitelor şi a altor activităţi 
generatoare de mirosuri dezagreabile. 

Măsuri economice:  

• Introducerea unui sistem de taxe diferenţiate pentru deşeurile neutralizate, colectate 
selectiv sau transportate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea cetăţenilor.  

PM 3 - 6 

Absenţa  unui sistem de prognoză şi de alertare la scară locală în condiţiile creşterii 
nivelului de poluare asociat condiţiilor meteorologice nefavorabile 
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Descrierea problemei 

La nivel European identificarea surselor de poluare a aerului, concentraţia poluanţilor 
transportaţi în timp precum şi localizarea şi impactul asupra sănătăţii populaţiei sunt 
considerate prioritare. De asemenea, cerinţele Directivei Europene cu privire la 
managementul calităţii aerului la nivel urban sunt următoarele:  

• Punerea în funcţiune a unor sisteme automate pentru evaluarea calităţii aerului 
ambiant. 

• Elaborarea unor planuri şi programe de acţiuni pentru situaţiile în care calitatea 
aerului nu corespunde criteriilor specificate în Ordinul nr. 592/2002. 

• Informarea opiniei publice asupra zonelor cu grad ridicat al poluării aerului, precum 
şi informarea acesteia atunci când limitele de siguranţă au fost depăşite, 

• Acordarea dreptului de a interveni în vederea suspendării activităţilor care cauzează 
poluarea majoră a aerului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, alături de Autoritatea de Sănătate Publică 
Bucureşti, ICEBIOL, PROIECT Bucureşti şi RAR este parteneră în derularea proiectului 
Life – Air AWARE, manager de proiect fiind Administraţia Naţională de Meteorologie în 
parteneriat cu METEO FRANCE. 

Sistemul operaţional de monitorizare, alertare şi prognoză la scară locală a poluării 
aerului în condiţii meteorologice nefavorabile care va fi dezvoltat în cadrul proiectului 
constă dintr-o serie de modelări privind difuzia şi deplasarea undei de poluare în 
atmosferă.  

Sistemul va genera un volum uriaş de date de ieşire la fiecare rulare. Procesarea datelor 
de poluare în modele 2D şi 3D şi integrarea cu datele de prognoză meteo, va crea 
posibilitatea alertarii factorilor de decizie în scopul intervenţiilor rapide. Datele de 
calitate ale aerului sunt coroborate şi cu datele de monitorizare a sănătăţii populaţiei 
pentru indicatorii stabiliţi în proiect.    

Vizualizarea se va face printr-un sistem facil de operare care să permită obţinerea 
informaţiilor prin accesări simple. În acest mod, va fi uşor de urmărit evoluţia în timp şi 
spaţiu a nivelelor de poluare atmosferică, fiind posibilă identificarea situaţiilor când 
limitele valorilor critice ale poluării atmosferice vor fi depaşite în anumite zone. În cazul 
prognozării unor depaşiri ale valorilor critice va fi posibilă informarea sau alertarea 
factorilor de decizie în vederea adoptării măsurilor de reducere a efectelor. 

Obiectiv general: realizarea cadastrului de poluare pe baza datelor rezultate din 
monitorizarea calitaţii aerului în regim automat.  
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Obiective specifice  

• Evidenţierea riscurilor privind poluarea atmosferică cu anticipaţie 24 ore şi respectiv 
48 ore, prin intermediul modelării dispersiei poluanţilor periculoşi folosind prognoza 
atmosferică. Sistemul Air AWARE va permite Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti şi autorităţilor locale să anunţe poluatorul în vederea luării măsurilor 
necesare  reducerii emisiilor. De asemenea, sistemul permite alertarea populaţiei şi 
acţiuni de monitorizare continuă a situaţiei calităţii aerului. 

• Dezvoltarea unei baze de date care să cuprindă parametrii privind calitatea aerului în 
Sistem Gis (Sistem Informatic Geografic) capabilă să furnizeze prognoza calităţii 
aerului. Aceasta cuprinde: modele digitale de teren având la bază hărţi la diferite 
scări, structura bazei de date GIS a municipiului Bucureşti ce evidenţiază 
suprapunerea dintre datele privind zonele protejate şi datele georeferenţiate privind 
condiţiile atmosferice, emisiile locale şi imisiile monitorizate. Sistemul de alertare 
implementat permite luarea unor decizii în timp real la nivel local în situaţii de risc 
pentru sănătatea populaţiei. 

• Promovarea unei colaborări între: autorităţile ce efectuează prognoza atmosferică, 
autorităţile locale, poluatori şi populaţie în vederea evitării situaţiilor de risc în ceea 
ce priveşte calitatea aerului. 

• Utilizarea autolaboratorului achiziţionat prin proiect de către APM Bucureşti în 
vederea depistării şi evaluării sursei de poluare în momentul apariţiei riscului de 
poluare (depaşirea pragului de alertă). Această monitorizare se va face deplasând 
autolaboratorul în zonele afectate cu posibilitatea de a transmite şi stoca datele în  
timp real, pe un server, utilizând georeferenţierea GPS şi reţeaua de telefonie mobilă. 
Astfel se obţine o reprezentare cartografică on-line a imisiilor, evidenţiind şi 
transmiţând imisiile rezultate către centrele de alertare pe perioada situaţiei de criză. 
De asemenea, este posibilă realizarea prognozei calitatii aerului pe termen scurt, 
mediu şi lung.       

Indicatori:  

• Imisii: SO2, CO, Nox, (PM2,5 si PM10), Pb şi benzen. 
• Pulberi totale în suspensie. 

PM 3 -7 

Insuficienţa programelor de informare, educare şi conştientizare privind efectele 
poluării atmosferice asupra stării de sănătate a populaţiei 

Descrierea problemei 

Autorităţile pentru protecţia a mediului au obligaţia, conform Ordinului M.A.P.M. nr. 
592/2002, de a informa publicul privind orice depăşire a pragului de informare şi de 
alertă astfel: 
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În cazul depăşirii pragurilor de alertă pentru dioxid de sulf şi dioxid de azot, informarea 
publicului trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date: 

• data, ora locul producerii şi motivele acesteia (dacă se cunosc). 
• prognoze privind: 

- modificarea concentraţiilor (îmbunătăţire, stabilizare sau deteriorare), împreună 
cu motivele acestei modificări; 

- aria geografică afectată; 
- durata incidentului; 
- tipul de populaţie potenţial sensibilă la acest incident; 
- precauţiile ce trebuie luate de către populaţia sensibilă în cauză. 

În cazul depăşirii sau iminenţei depăşirii pragului de informare sau a pragului de alertă 
pentru ozon, informarea publicului include cel puţin următoarele date: 

- informaţii privind depăşirile observate; 
- locul sau aria afectată de depăşire; 
- tipul pragului depăşit (de alertă sau de informare); 
- ora producerii şi durata depăşirii; 
- valoarea maximă a concentraţiilor medii pe 1 oră şi pe 8 ore. 

• prognoza pentru după-amiaza / ziua (zilele) următoare: 

- aria geografică a depăşirilor preconizate ale pragului de informare / alertă; 
- modificările preconizate ale concentraţiilor (îmbunătăţire, stabilizare sau 

deteriorare). 

• informaţii privind tipul de populaţie în cauză, efectele posibile asupra sănătăţii şi 
comportamentul recomandat: 

- informaţii asupra grupurilor de populaţie expuse riscurilor; 
- descrierea simptomelor probabile; 
- precauţii recomandate populaţiei afectate; 
- unde pot fi găsite informaţiile. 

• informaţii privind acţiunile preventive de reducere a poluării: 

- indicarea grupelor de surse principale; 
- recomandări de acţiuni pentru reducerea emisiilor.  

De asemenea, zilnic, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului trebuie să 
asigure  publicului informaţii actualizate privind concentraţiile de poluanţi în aerul 
înconjurător (prin: afişaje, internet, telex, fax, telefon etc.). 
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Informaţiile privind concentraţiile atmosferice de dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de 
azot  se actualizează (cel puţin) zilnic; în cazul valorilor orare ale dioxidului de sulf şi 
dioxidului de azot, informaţiile se actualizează, ori de câte ori este posibil, din oră în oră; 
informaţiile privind concentraţiile de plumb în atmosferă se actualizează trimestrial. 

Informaţiile referitoare la concentraţiile de benzen în atmosferă, ca valoare medie pe cele 
12 luni anterioare, se actualizează trimestrial şi ori de câte ori este posibil, lunar.  

Informaţiile cu privire la concentraţiile atmosferice de monoxid de carbon, ca valoare 
maximă a mediilor curente pe 8 ore, se actualizează cel puţin o dată pe zi şi, ori de câte 
ori este posibil, din oră în oră.  

Informaţiile privind concentraţiile de ozon în aerul înconjurător se actualizează cel puţin 
o dată pe zi şi  dacă este posibil, se actualizează la fiecare oră. 

Informaţiile trebuie să indice: orice depăşire a concentraţiilor prevăzute ca valori limită, 
valori ţintă, obiective pe termen lung pentru protecţia sănătăţii, praguri de alertă sau prag 
de informare, pentru perioadele de mediere stabilite. Informaţiile trebuie să prevadă şi o 
scurtă evaluare (comparativ cu valorile limită, pragurile de alertă şi pragul de informare), 
cât şi date relevante privind efectele asupra sănătăţii. Această informare se realizează 
zilnic prin intermediul paginii de web. 

Obiectiv general: informarea eficientă a publicului asupra nivelului de poluare 
atmosferică în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov. 

Obiective specifice / Ţinte/Acţiuni: 

• Crearea unui parteneriat între A.R.P.M. Bucureşti şi Autoritatea de Sănătate Publică 
în vederea furnizării la timp, către populaţie, a datelor de sănătate. 

• Crearea unui parteneriat între A.R.P.M. Bucureşti şi mass-media, în vederea 
includerii unui buletin de informare zilnic asupra poluării atmosferice. 

Măsuri legislative: 

• Aplicarea măsurilor legislative specifice existente de către autorităţile responsabile.  

PM 3 - 8  

Absenţa unui studiu regional privind nivelul emisiilor electromagnetice (antene, 
aeroporturi, linii aeriene de înaltă tensiune, staţii de transformare) şi efectul sinergic 
asupra sănătăţii populaţiei  
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Obiectiv general: elaborarea studiului regional privind nivelul emisiilor electromagnetice 
(antene, aeroporturi, linii aeriene de înaltă tensiune, staţii de transformare) şi efectul 
sinergic asupra sănătăţii populaţiei. 

Obiective specifice:  

• Întocmirea studiilor de specialitate privind efectele radiaţiilor electromagnetice asupra  
sănătăţii umane. 

• Protejarea vecinătăţilor de sursele de emisii electromagnetice (staţii de emisie –
recepţie).   

PM 3 - 9 

Lipsa studiilor privind nivelul de zgomot pe arterele de penetraţie, aeroporturi etc. 
şi a măsurilor de protecţie a populaţiei afectate 

Descrierea problemei: 

Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale au ca responsabilităţi realizarea 
cartării strategice a zgomotului, a hărţilor strategice de zgomot precum şi a planurilor de 
acţiune, în conformitate cu prevederile HG Nr. 321/2005 modificată şi completată cu HG 
Nr. 647/2007. 

În anul 2005, Primăria Municipiului Bucureşti a luat decizia realizării hărţii de zgomot 
pentru municipiul Bucureşti. Enviro Consult, reprezentanta Brüel & Kjaer în România, în 
colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti, Simon Shilton – specialist din Marea 
Britanie şi Hardy Stapelfeldt din Germania, a fost echipa selectată ca furnizor al soluţiei 
complete, constând în: 

• Culegerea şi procesarea datelor privitoare la sursele de zgomot (date de trafic rutier, 
feroviar, aerian). 

• Realizarea unui model GIS 3D al oraşului, adaptat pentru calculul hărţilor acustice. 
• Realizarea hărţilor de zgomot pentru fiecare tip de sursă în parte şi identificarea hot-

spoturilor şi a poziţiilor staţiilor de monitorizare. 
• Configurarea şi furnizarea la cheie a sistemului de monitorizare a zgomotului urban. 
• Efectuarea de măsurători de zgomot de scurtă durată simultan cu numărători de trafic 

pentru corecţia modelelor de emisie. 
• Efectuarea de măsurători de zgomot pentru caracterizarea surselor de tip tramvai şi 

tren. 
• Efectuarea de măsurători de zgomot de lungă durată pentru validarea hărţilor de 

zgomot. 
• Instruirea personalului Primăriei Municipiului Bucureşti şi realizarea de materiale 

educaţionale.  
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Configuraţia sistemului este următoarea: 

• 6 analizoare tip 2250; 
• 1 sistem tip 2260 de intensitate acustică pentru caracterizarea surselor; 
• Software LimA pentru calcularea hărţilor acustice; 
• 12 staţii fixe de monitorizare tip 3639 – E NMT; 
• 3 staţii mobile de monitorizare tip 3639 – E NMT montate pe vehicule ce includ 

modem GSM, GPS, staţie meteo;  
• server de monitorizare tip 3642. 

Proiectul a fost iniţiat în ianuarie 2006 prin culegerea datelor ce au permis realizarea unor 
hărţi acustice preliminare în iunie 2006.  

Documentul cuprinde hărţile de zgomot pentru fiecare din următoarele surse acustice: 
trafic rutier (străzi), tramvaie, trafic feroviar (cai ferate), transport aerian (Aeroportul 
Internaţional Otopeni), zonele industriale pentru fiecare din cei 2 indicatori Lszn 
(indicatorul de zgomot zi-seară-noapte) şi Ln (indicatorul de zgomot pentru intervalul de 
noapte). 

Valorile pentru cei 2 indicatori în planurile de acţiune, conform prevederilor legislaţiei 
naţionale sunt 

Tabel nr. 4.1.2.7 Lszn şi Ln pentru planurile de acţiune 
 

Lszn Ln 
Surse acustice Valori ţintă 

(2012) 
Valori max. 

Permise 
Valori ţintă 

(2012) 
Valori max. 

Permise 
Străzi, drumuri 

naţionale, autostrăzi 65 70 55 60 

Căi ferate şi 
tramvaie 65 70 55 60 

Aeroporturi 60 65 50 55 
Zone industriale şi 

porturi 60 65 50 55 

 
 
Tabel nr. 4.1.2.8 Criterii pentru stabilirea zonelor liniştite pentru aglomerări de peste 
250.000 locuitori în funcţie de Valoarea Lszn şi a suprafeţei minime în care au loc 
înregistrările acestor valori. 
 

Surse acustice Valori max. Permise 
Lszn Suprafaţa minimă (ha) 

Străzi, drumuri  
naţionale, autostrăzi 55 4,5 
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Căi ferate şi 
tramvaie 55 4,5 

Aeroporturi 55 4,5 
Zone industriale şi 

porturi 55 4,5 

 

Militari: Valea Cascadelor-Preciziei 67-75 dB(A), cu o medie de cca 70 dB(A);  

Magheru: Teatrul C.I. Nottara 73-80 dB(A), cu o medie de cca 76 dB(A);  

Berceni: Str. Serg. Niţu Vasile (Şcoala 190) 65-75 dB(A), cu o medie de cca 68 dB(A);  

B-dul Ghencea: 71-81 dB(A), cu o medie de cca 75 dB(A);  

Drumul Taberei - Str. Paşcani: 46-58 dB(A), cu o medie de cca 53 dB(A);  

Dristor-Camil Ressu: 64-74 dB(A), cu o medie de cca 68 dB(A);  

Titulescu – Calea Griviţei: 66-76 dB(A), cu o medie de cca 70 dB(A);  

Mircea Vodă – Matei Basarab: 65-75 dB(A), cu o medie de cca 70 dB(A) ; 

Ferdinand – Mihai Bravu: 68-78 dB(A), cu o medie de cca 71 dB(A);  

Mihai Eminescu-Viitorului: 67-77 dB(A), cu o medie de cca 71 dB(A);  

Regina Elisabeta (PMB): 65-75 dB(A), cu o medie de cca 70 dB(A) ; 

Şos. Olteniţei – Şura Mare: 65-75 dB(A), cu o medie de cca 70 dB(A). 
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Harta de zgomot a Capitalei, zgomot stradal ziua, 2007 
Sursa datelor PMB 

 

Valorile limită propuse pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte sunt: 

Pentru străzi, drumuri şi autostrăzi, căi ferate şi aeroporturi:  
Lzsn valoarea maximă permisă 67 dB(A), valoare maximă preferată 55 dB(A) 
Lnoapte valoarea maximă permisă 57 dB(A), valoare maximă preferată 45dB(A). 

Pentru zone industriale: 

Lzsn valoarea maximă permisă 57 dB(A), valoare maximă preferată 55dB(A) 
Lnoapte valoarea maximă permisă 47 dB(A), valoare maximă preferată 45dB(A). 

Pentru zonele linistite: 

Lzsn valoarea maximă permisă 55 dB(A), Lnoapte valoarea maximă permisă 45 dB(A). 

(Sursa datelor PMB, 2007) 
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PM 3 -10 

Poluarea atmosferei generată de traficul rutier: parcul auto cu uzură morală şi 
fizică înaintată, întreţinerea defectuoasă a arterelor rutiere. 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii aerului în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

Obiectiv specific: reducerea poluării atmosferei datorită folosirii mijloacelor de transport 
învechite. 

Ţinta: alinierea parcului auto la normele europene în vigoare. 

Indicatori: 

• Număr de autovehicule non euro. 
• Număr de autovehicule euro 1. 
• Număr de autovehicule euro 2. 
• Număr de autovehicule euro 3. 
• Număr de autovehicule euro 4. 

Acţiuni: 

• Realizarea bazei de date cu autovehiculele aflate în circulaţie; colaborarea cu R.A.R. 
şi Serviciul Poliţiei Rutiere.  

Măsuri legislative: 

• Întărirea aplicării de către autorităţile implicate şi responsabile a măsurilor legislative 
specifice existente. 

• Elaborarea unor acte normative pentru stimularea persoanelor fizice / juridice în 
achiziţionarea de autovehicule noi.   

• Stabilirea unor restricţii pentru operatorii de transport, transportul în comun, operatori 
taxi în vederea înnoirii parcului auto.   

PPrroobblleemmaa  PPMM  44    

UURRBBAANNIISSMM  ŞŞII  MMEEDDIIUU//ZZOONNEE  DDEEGGRRAADDAATTEE//CCAALLIITTAATTEEAA  SSOOLLUULLUUII  

PM 4 - 1  

Diminuarea continuă a suprafeţei zonelor verzi   
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Descrierea problemei 

Vegetaţia reprezintă un factor esenţial de echilibru pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului şi, implicit, a stării de sănătate şi confort a populaţiei rezidente. Ea 
participă activ în procesele de autoepurare a aerului, protejează solul, diminuează 
poluarea fonică, constituie un element care dă valoare peisajului construit. Asigurarea 
condiţiilor minime necesare de spaţiu plantat are impact direct, pe de o parte asupra stării 
de sănătate a populaţiei, iar pe de alta parte asupra calităţii vieţii. 

Crearea unei reţele de spaţii verzi în conexiune cu ecosistemele din teritoriu, în strânsă 
legătură cu ridicarea standardului de locuire în mediul urban, reprezintă unul dintre 
obiectivele strategice ale dezvoltării echilibrate/durabile a centrelor populate şi, implicit 
este una dintre priorităţile administraţiei publice locale, prin instituţiile şi direcţiile sale 
specializate (respectiv agenţiile de mediu teritoriale şi direcţiile de resort ale primăriilor). 

În municipiul Bucureşti, pe baza observaţiilor efectuate în perioada 1990 - 2005 se 
constată o tendinţă de scădere a suprafeţelor verzi (cu circa 50%) şi de degradare a 
acestora. Astfel, suprafaţa spaţiului verde cu acces nelimitat care revine unui locuitor al 
Capitalei a scăzut din 1989 până în 2002 de la 16,79 m2 la 9,38 m2 (9 m2/locuitor minima 
stabilită de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii). Situaţia este îngrijorătoare dacă se 
ţine cont de faptul că doar 18% din spaţiile verzi sunt parcuri şi grădini publice, ceea ce 
reprezintă 1,68 m2 pe locuitor (norma recomandată este de 8 m2 parc pe locuitor, 6 m2 
grădină publică pe locuitor). 

Dezideratul Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin HCGMB 
Nr. 269/2000, din punctul de vedere al indicelui de spaţii plantate la nivel teritorial este 
existenţa a minimum 12 mp spaţii plantate publice/locuitor, pentru orizontul de timp 
2005, valoare ce ar fi trebuit să apropie Bucureştii, din acest punct de vedere, de alte 
metropole europene. 

În ultimii zece ani în municipiul Bucureşti suprafaţa totală a spaţiilor plantate cu acces 
public s-a diminuat simţitor, această funcţiune fiind treptat înlocuită de alte funcţiuni, 
comerţ-servicii, prin apariţia unor noi zone de locuit. Pe lângă diminuarea suprafeţei 
ocupate de spaţii verzi, funcţiunile nominalizate constituie, prin amplificarea fluxurilor 
atrase sau generate pe amplasamente, factori puternici de creştere a gradului de poluare 
locală şi generală. 

În ceea ce priveşte Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, situaţia suprafeţelor oxigenante (zone 
verzi: păduri) este sub standardele în vigoare. Se constată, în ultimii ani, o presiune 
constant crescândă asupra terenurilor ocupate cu păduri sau cu utilizare agricolă, în sensul 
schimbării destinaţiei iniţiale, introducerii în intravilan, astfel încât terenurile să devină 
construibile. 
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Conform datelor din „Anuarul statistic al României 2004 - INS”, situaţia spaţiilor verzi în 
municipiul Bucureşti şi în oraşele din judeţul Ilfov, în perioada 2000 – 2003, se prezintă 
astfel: 

Tabel nr. 4.1.2.9 Suprafaţa spaţiilor verzi în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov 
 

 Suprafaţă spaţii verzi 
(ha)/2000 

Suprafaţă spaţii verzi 
(ha)/2003 

Bucureşti - lfov 5104 5008 
Bucureşti 4839 4839 

Ilfov 265 169 
 
Tabel nr. 4.1.2.10 Suprafaţa păduri/terenuri cu vegetaţie forestieră 
 

 Suprafaţă 
totală (ha) 

Păduri şi alte 
terenuri cu 
vegetaţie 

forestieră (ha) 

% 

Bucureşti-Ilfov 182.115 25.936
Ilfov 158.328 25.325 0,38

Bucureşti 23.787 908 0,01
România 23.839.071 6.751.645 100

Sursa datelor: Anuarul Statistic al României, INS, 2004 

Obiectiv general: mărirea suprafeţei de spaţii verzi în regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

Obiective specifice / Ţinte: 

Bucureşti: 

• Obţinerea unei evidenţe a suprafeţelor de teren alocate, prin P.U.G. al municipiului 
Bucureşti sau prin P.U.Z.-uri ulterior aprobate, funcţiunii de spaţiu verde cu acces 
public (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate, spaţii verzi din ansamblurile de 
locuinţe) (baze de date). 

• Evaluarea stării/calităţii spaţiilor verzi cu acces public, inventariate. 
• Reabilitarea zonelor verzi publice (parcuri, grădini, spaţii verzi aferente cvartalelor de 

locuinţe) aflate în gestiunea administraţiei locale şi întreţinerea lor la standarde înalte. 
• Creşterea densităţii arborilor în plantaţiile de aliniament şi reabilitarea celor existente. 
• Reamenajarea tuturor terenurilor degradate care au avut destinaţia iniţială de spaţii 

verzi. 
• Interdicţia schimbării destinaţiei terenurilor ocupate de spaţii verzi cu acces public, 

normabile şi ne-normabile, conform funcţiunii atribuite prin P.U.G. sau P.U.Z. 
aprobate ulterior. 
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Ilfov: 

• Realizarea «centurii verde - galbenă» în jurul Bucureştilor, pentru ameliorarea micro-
climatului urban şi protecţia atât a Capitalei, cât şi a localităţilor componente. 

• Pentru localităţile cu rang de municipiu/oraş din judeţ - crearea de baze de date 
proprii care să conţină informaţii referitoare la suprafeţele de spaţii verzi cu acces 
public aflate în gestiunea autorităţii publice locale. 

• Pentru localităţile rurale – evidenţa suprafeţelor de pădure aparţinând unităţii 
administrativ-teritoriale. 

• Pentru localităţile rurale – identificarea terenurilor degradate, a statutului lor juridic, 
terenuri care să poată fi plantate cu trupuri de pădure. 

• Reabilitarea perdelelor plantate de protecţie a drumurilor dintre localităţi. 

Indicatori: 

• Suprafeţe de spatii verzi amenajate(mp spaţiu verde/cap de locuitor). 
• Număr de arbori plantaţi. 
• Plantaţii de aliniament. 

Acţiuni tehnice:                             

Pentru municipiul Bucureşti şi pentru localităţi urbane din Regiunea 8: 

• Inventarierea suprafeţelor plantate cu acces public, corelarea cu regimul juridic al 
terenurilor  - crearea bazei de date (3 ani). 

• Intabularea spaţiilor verzi cu acces public (parcuri, grădini, scuaruri) (2 ani). 
• Actualizarea permanentă a bazei de date conţinând informaţiile referitoare la spaţiile 

verzi cu acces public (permanent). 
• Dezafectarea  construcţiilor ilegale existente în perimetrul zonelor verzi cu acces 

public (1 an); 
• Reamenajarea de spaţii verzi cu acces public pe terenurile care aveau această 

destinaţie, acolo unde regimul juridic actual permite această acţiune (2 ani). 
• Aplicarea la timp şi în mod susţinut a lucrărilor specifice de întreţinere a spatiilor 

verzi şi implicarea comunităţii în reabilitarea şi reamenajarea acestora (permanent). 

Măsuri economice:  

• Alocarea (în bugetele locale ale primăriilor de sector şi în cel al Primăriei 
Municipiului Bucureşti) a fondurilor necesare amenajării de spaţii plantate cu acces 
public (permanent). 

• Alocarea fondurilor necesare creării bazelor de date conţinând informaţiile cu privire 
la spaţiile verzi cu acces public (3 ani). 
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Măsuri legislative: 

• Introducerea în legislaţia specifică de mediu a unor reglementări speciale, cu caracter 
de protecţie a spaţiilor verzi cu acces public, prin care să se interzică schimbarea 
funcţiunii de spaţiu verde alocată terenului prin PUG sau PUZ ulterior aprobat (1 an). 

• Adoptarea de regulamente specifice prin care, în funcţie de categoria din care fac 
parte, arterele de circulaţie să beneficieze de teren rezervat pentru amenajarea de fâşii 
plantate de aliniament. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Mediatizarea problematicii privind protecţia mediului şi a importanţei pe care o ocupă 
spaţiile verzi în ameliorarea microclimatului urban şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor (permanent). 

• Mediatizarea problematicii privind importanţa pădurilor şi a funcţiilor multiple pe 
care le îndeplinesc – în scopul inducerii în conştiinţa populaţiei a unei atitudini civice 
care să le protejeze (discernământ în taiere, plantare în compensare, etc.) (permanent) 

• Derularea programelor de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ. 

Pentru Regiunea 8 

Acţiuni tehnice: 

Realizarea „centurii verde – galbenă”, acţiunile concertate vor putea fi întreprinse după 
constituirea Zonei Metropolitane Bucureşti, ele depinzând de forma de organizare şi de 
guvernare a acesteia. În cazul în care Zona Metropolitana Bucureşti se va constitui, în 
primă fază, în limitele administrative ale Regiunii 8 de Dezvoltare, este necesară 
elaborarea unor studii de pre-fezabilitate şi fezabilitate pentru realizarea centurii v-g, 
conform studiului finanţat de PMB şi Protocoalelor de colaborare care vor fi semnate. 
Organizarea şi implementarea unei centuri verzi se face prin documentaţiile de urbanism 
şi amenajare a teritoriului, conform Legii 350/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Limitele şi componenţa „Centurii Verde – Galbenă” din jurul Bucureştilor: 

Centura Verde - Galbenă are forma unui inel cu o limită interioară şi una exterioară, 
stabilit pentru a cuprinde, în mod deosebit, principalele resurse naturale din jurul 
capitalei. La precizarea celor două limite ale Centurii Verde - Galbenă (internă şi externă) 
s-au urmărit limitele administrativ-teritoriale ale oraşelor şi comunelor. Totodată s-au luat 
în considerare limite fizice precum: păduri, ape, căi de comunicaţii. 

Cu privire la componenţa teritorială a Centurii precizăm că aceasta ocupă suprafeţe din 
patru  judeţe şi cuprinde 66 unităţi teritorial administrative: 
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Suprafaţa Centurii Verde - Galbenă este de cca. 3300 kmp iar lăţimea medie este de  25 
km.  

Tabel nr. 4. 1.2.11 Componenţa teritorială a „centurii verde - galbenă „ 

din care din care Judeţ UAT 
 Oraşe integral parţial Comune integral parţial 

Ilfov 25 3 1 2 22 14 8 
Dâmboviţa 5 0 0 0 5 5 0 
Giurgiu 27 2 2 0 25 18 7 
Călăraşi 9 2 1 1 7 6 1 
Total 66 7 4 3 59 43 16 

Acţiuni care pot fi întreprinse chiar şi fără constituirea Zonei Metropolitane 
Bucureşti 

Este necesară coordonarea cu programele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, care vizează sporirea suprafeţelor plantate cu păduri: 

• identificarea terenurilor degradate, care pot fi plantate; 
• stabilirea regimului lor juridic şi a modalităţii de plantare de trupuri de pădure pe 

acestea; 
• plantarea de fâşii de protecţie pentru  drumurile care asigură legăturile între 

localităţile din regiune; 
• împădurirea terenurilor neagricole (unităţi teritorial administrative urbane şi rurale 

care au sub 15% din suprafaţa totală cu vegetaţie arboricolă şi arbustivă): 

- Comuna  Nuci 
- Comuna Grădiştea 
- Comuna Petrăchioaia 
- Comuna Dascălu 
- Comuna Afumaţi 
- Comuna Găneasa 
- Comuna Cernica 
- Comuna Glina 
- Oraş  Popeşti-Leordeni 
- Comuna Berceni 
- Comuna 1 Decembrie 
- Comuna Jilava 
- Comuna Dărăşti-Ilfov 
- Oraş  Măgurele 
- Comuna Cornetu 
- Oraş Bragadiru 
- Comuna Clinceni 

 130



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

- Comuna Domneşti 
- Comuna Ciorogârla 
- Comuna Chiajna 
- Comuna Dragomireşti Vale 
- Oraş Chitila 
- Comuna Mogoşoaia 
- Comuna Corbenaca 
- Oraş Otopeni 
- Comuna Tunari 
- Comuna Baloteşti 

Măsuri economice: 

• Identificarea surselor de finanţare necesare acţiunilor descrise mai sus. 

Acţiuni de implementare: 

• Adoptarea Legii de organizare şi funcţionare a Zonei Metropolitane Bucureşti. 
• Crearea cadrului instituţional care să permită gestionarea teritoriului Zonei 

Metropolitane Bucureşti, cuprins în oricare ar fi limitele care se vor aproba. 
• Aplicarea reglementărilor specifice de utilizare a terenurilor în interiorul centurii v-g, 

şi anume: 

Managementul terenurilor: 

• construirea va avea loc, strict, în zonele delimitate în prezent de intravilane, 
interzicându-se creşterea acestora; 

• suprafaţa împădurită va trebui să reprezinte min.20% din suprafaţa totală a fiecărei 
unităţi teritorial administrative (reducerea fondului forestier este interzisă); 

• datorită deficitului de păduri parc în jurul capitalei, se va acorda o atenţie deosebită 
creşterii suprafeţei acestora în vederea respectării normei de 30 ha  păduri parc/1000 
locuitori (conform PUG Municipiul Bucureşti); totodată se va urmări ridicarea 
calităţii şi atractivităţii pădurilor de agrement situate în cadrul Centurii; 

• se va asigura protecţia zonelor nominalizate în PUG , în fiecare unitate administrativ 
teritorială, ca fiind de importanţă deosebită peisagistică; 

• procentul de ocupare a terenului POT se va limita la 20 % în zone construite rurale 
(pentru locuinţe); 

• procentul de ocupare a terenului POT se va limita la 35 % în zone construite urbane 
(pentru locuinţe); 

• pentru alte tipuri de funcţiuni procentul de ocupare al terenului se reglementează prin 
PUG sau PUZ; 

• regimul de înălţime al clădirilor se va limita la 3 niveluri (supraterane); 
• se vor  organiza, la nivel de UAT, reţele de drumuri publice pentru pietoni şi ciclişti 

cu caracter turistic. 
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Funcţiuni 

În Centura Verde-Galbenă următoarele funcţiuni se consideră a fi incompatibile cu 
obiectivele  acesteia: 

• activităţi economice poluante; 
• depozitare de mari dimensiuni; 
• zone de locuinţe de mare densitate.  

Dezvoltarea teritorială a Centurii Verde-Galbenă va fi orientată cu predilecţie către: 

• agricultură şi mică industrie conexă; 
• unităţi economice mici nepoluante;  
• unităţi de cercetare dezvoltare; 
• unităţi turistice şi balneare; 
• servicii de toate tipurile (sănătate, cultură, sport, recreere, administraţie etc.). 

Se vor încuraja în mod deosebit activităţile specifice zonei, cum ar fi activităţile 
meşteşugăreşti tradiţionale. Totodată se va urmări reconversia clădirilor vechi ( în special 
agricole ). 

Pentru o bună promovare a zonei administraţia se va ocupa de înfiinţarea unor puncte de 
informare şi consultanţă atât pentru turişti cât şi pentru potenţiali investitori. 

Protecţia mediului 

Se va urmări cu precădere realizarea următoarelor obiective: 

• respectarea indicatorilor minimali de definire a localităţilor urbane, conform legii 
351/2001; 

• în vederea realizării proiectelor de infrastructură tehnico-edilitară se vor organiza 
asocieri ale UAT; 

• protejarea lacurilor şi râurilor prin respectarea drumurilor de halaj (conform legii 
107/1996 Anexa 2) 

• protejarea prin plantaţii a terenurilor cu declivităţi mai mari de 20%;  
• consiliile locale precum şi direcţiile judeţene de mediu vor urmări refacerea siturilor 

exploatărilor de substanţe minerale consiliile locale vor asigura cu prioritate 
protejarea infrastructurilor de transport şi gospodărire comunală cu perdele de 
vegetaţie;  

• consiliile judeţene şi cele locale vor asigura cu prioritate managementul ariilor 
naturale protejate declarate precum şi identificarea unora noi. 
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Excepţii 

Dezvoltările spaţiale deosebite pot conduce la excepţii. Acestea se pot produce, de regulă, 
în centrele de coordonare a Parcurilor Regionale de Activităţi delimitate în cadrul 
Centurii şi vor consta în măriri de intravilan sau noi trupuri de intravilan pentru dezvoltări 
de tipul: campusuri de învăţământ, dotări pentru sănătate şi vârsta a 3-a, parcuri de 
distracţie şi baze sportive etc.   

Avizare - aprobare  

Ţinând cont de importanţa şi valoarea Zonei Centurii Verde-Galbenă avizarea şi 
aprobarea nu se va face numai de către administraţia locală interesată şi va trebui să ţină 
cont de consultarea UAT învecinate şi a Municipiului Bucureşti.   

PM 4 - 2   

Încărcarea suplimentară a fluxurilor de circulaţie 

Descrierea problemei 

În Bucureşti, în ultimii cincisprezece ani, gradul de motorizare a crescut spectaculos. 
Dacă în anul 1989 în Bucureşti erau înregistrate 346.200 autovehicule, în 1995 erau 
484.150 autovehicule, ajungând în 2004 la cifra de 820.000 autovehicule (conform 
datelor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie 
Rutieră). 

Numărul deplasărilor populaţiei, ca şi direcţia lor, au fost influenţate nu numai de 
creşterea gradului de motorizare (de peste două ori faţă de anul 1989) ci şi de schimbarea 
destinaţiilor zonelor prin desfiinţarea platformelor industriale care erau în partea de nord 
a oraşului şi transformarea unor zone verzi în zone rezidenţiale. 

Bucureştiul este progresiv sufocat de creşterea continuă a circulaţiei active (în mişcare) şi 
a circulaţiei pasive (în staţionare) la care se adaugă şi fluxurile majore pietonale din 
zonele polarizatoare de trafic. 

Actuala configurare a sistemului major de circulaţie al municipiului Bucureşti, care 
păstrează forma tradiţională a sistemului radial-inelar, prezintă dificultăţile inerente 
concentrării traficului în zona centrală. În plus, din cauza realizării marilor 
ansambluri/cartiere de locuinţe colective (Balta Albă, Titan, Pantelimon, Colentina, 
Drumul Taberei, Crângaşi, Berceni etc.), insuficient echipate cu artere interzonale directe, 
se produce un trafic care tranzitează zona centrală (având punctele de origine - destinaţie 
în afara centrului), estimat la cca. 80% din total, cu un efect negativ grav asupra centrului. 

 

 133



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

 

Din cauza celor enumerate mai sus şi a faptului că numărul locurilor de parcare a crecut 
foarte puţin s-a ajuns la o sufocare a oraşului, traficul fiind blocat pe majoritatea arterelor 
principale şi aprope toată ziua. Deoarece transportul public este integrat în traficul 
general şi datorită lipsei  benzilor proprii (pentru vehiculele pe pneuri) sau căilor proprii 
pentru tramvaie ( decât într-o proporţie foarte mică ), acesta înregistrează întârzieri, 
conducând la creşterea disconfortului călătorilor. 

Această situaţie la care se adaugă fondurile insuficiente pentru investiţiile de 
infrastructuri rutiere au generat grave dezechilibre funcţionale care se vor accentua în 
absenţa unor intervenţii corespunzătoare. 

Pe măsură ce s-a dezvoltat periferic, Capitala şi-a creat legături directe cu localităţile din 
jur şi cu cele din teritoriul naţional prin arterele de penetrare şi drumurile naţionale. 

Conform hărţii Reţelei de Coridoare Pan-Europene de Transport adoptată la Helsinki 
(1997), municipiul Bucureşti este un nod important al acestei reţele, fiind situat la 
intersecţia a două dintre cele mai lungi Coridoare Pan-Europene şi anume: 

Coridorul 4, pe direcţia Vest-Est: Berlin/Nurnberg – Istanbul/Thessaloniki. Coridorul 4 
rutier pătrunde în Bucureşti pe secţiunea Piteşti – Bucureşti (A1) a drumului E 70 şi 
continuă pe secţiunea Bucureşti – Constanţa a drumului E 60 (DN 2 – DN 2A). 

Coridorul 9, pe direcţia Nord-Sud: Helsinki – Alexandropolis. Coridorul 9 rutier se 
suprapune în totalitate în zona municipiului Bucureşti pe secţiunile drumului E 85  (DN 2 
– DN 5).  

Pe măsură ce reţeaua de autostrăzi din jurul Capitalei se va dezvolta este necesar ca 
fluxurile de trafic să fie preluate, astfel încât să nu se producă blocaje în zonele de 
penetrare în municipiu. Deja aceste blocaje sunt vizibile în zona de Nord a Capitalei. 
Artera de Centură din jurul Capitalei, chiar şi modernizată, nu va putea prelua în mod 
economic şi eficient fluxurile de trafic provenite de pe artere de circulaţie de mare viteză 
şi capacitate cum sunt autostrăzile. 

Pe lângă aglomerarea excesivă a punctelor de penetrare în oraş, traficul de tranzit prin 
municipiul Bucureşti sufocă perimetrul central al oraşului, scade durata de viaţă a 
sistemelor rutiere existente (prin mărirea gradului de solicitare), determină creşterea 
costurilor de întreţinere a reţelei de drumuri existente, face ca siguranţa în trafic să scadă, 
contribuie la creşterea gradului de poluare atmosferică şi fonică etc. 

Obiectiv general: ameliorarea calităţii vieţii atât în mediul urban, cât şi în cel rural pentru 
locuitorii regiunii, prin sporirea gradului de accesibilitate şi mobilitate în teritoriul de 
susţinere şi influenţă al Capitalei, în acord cu principiile dezvoltării durabile şi cu 
principiile europene de dezvoltare spaţială echilibrată.  
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Obiective specifice / Ţinte:  

• Integrarea dezvoltării punctelor de confluenţă între municipiul Bucureşti şi 
Aglomeraţia Urbană Bucureşti: 

- Modernizarea, reabilitarea, completarea prospectului şi închiderea traseului la partea 
de nord-vest a oraşului a Arterei de Centură a municipiului Bucureşti. 

- Diminuarea disfuncţionalităţilor în noduri şi tronsoane de importanţă majoră. 
- Crearea de trasee alternative/ocolitoare, care să preia şi să redistribuie traficul de 

tranzit, care, actualmente, este suportat de sistemul orăşenesc de circulaţie. 
- Prezervarea de terenuri pentru realizarea unei Autostrăzi de Centură (Sud şi Nord) în 

jurul Capitalei. 
- Realizarea unei Autostrăzi de Centură (Sud şi Nord) în jurul Capitalei/inel de trafic 

metropolitan, pe măsură ce se dezvoltă reţeaua de autostrăzi proiectată a converge 
spre şi dinspre Bucureşti (ce va traversa următoarele unităţi administrative de bază: 
Baloteşti, Tunari, Afumaţi, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon, Cernica, Glina, 
Berceni, Popeşti Leordeni, Vidra, Jilava, Dărăşti Ilfov, Măgurele, Bragadiru, 
Clinceni, Domneşti, Ciorogârla, Buftea, Mogoşoaia, Corbeanca). 

- Realizarea legăturilor rutiere dintre Autostrada de Centură şi reţeaua existentă de 
drumuri,  drumuri expres, poduri, pasaje, parcaje, noduri rutiere, centru de întreţinere 
şi coordonare, baze de întreţinere. 

Indicatori: 

• Km drum realizaţi/an; 
• Km drum modernizaţi/an; 
• Gradul de modernizare a reţelei de drumuri (%); 
• Nr. vehicule convenţionale/oră. 

Acţiuni tehnice:                             

• Reabilitarea şi modernizarea segmentelor între intrarea în oraş şi Artera de Centură şi 
principalele penetraţii ale oraşului (Ghencea, Iuliu Maniu, Petricani, Colentina-
Afumaţi, Pantelimon, Olteniţei, Giurgiului, Alexandriei). Disfunţionalităţile în aceste 
puncte sunt generate de intersectarea fluxurilor arterei de Centură cu cele ale 
penetraţiilor, în zonele de traversare ale Căii Ferate de Centură. Pentru prima etapă 
sunt necesare lucrări de reabilitare şi îmbunătăţiri la sol, iar pentru etapa de viitor sunt 
necesare etapizat, rezolvări prin realizarea de pasaje rutiere supraterane pe direcţiile 
de penetraţie în oraş.  

• Semnalizarea şi amenajarea punctelor de intrare în oraş a principalelor penetraţii ale 
oraşului, împreună cu segmentele de drum între limita teritoriului administrativ şi 
Artera de Centură. 

• Reabilitarea Arterei de Centură a Capitalei: 
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- variante de traseu care să ocolească zonele de congestie; 
- refacerea totală a sistemului rutier, într-o soluţie care să asigure drenajul fundaţiei; 
- amenajarea celor 20 de intersecţii rutiere existente, prin lucrări de mică amploare 

(lărgirea curbelor de racordare), precum şi prin lucrări mai complexe (sporirea 
capacităţii de circulaţie cu benzi suplimentare de stocaj, accelerare, decelerare) în 
funcţie de trafic; 

- dublarea părţii carosabile – trecerea de la două la patru benzi pentru mărirea 
capacităţii de circulaţie; 

- dublarea lucrărilor de artă existente. 

• Realizarea Autostrăzii de Centură Bucureşti – Sud şi completarea ulterioară, prin 
închidere pe zona de Nord, inclusiv pasaje, poduri, noduri rutiere etc. : 
- studii de pre-fezabilitate, bazate pe studii de fundamentare: ridicări topo, 

investigaţii geotehnice, studiu de trafic, studiu de mediu, studiu de analiză a 
implicaţiilor asupra reţelelor tehnico-edilitare din zonă; 

- studiu de fezabilitate; 
- rezervarea de terenuri necesare realizării tuturor acestor investiţii; 
- alte acţiuni implicate în proces: exproprieri, eventuale defrişări, demolări, 

relocarea unor obiective existente, mutări de reţele electrice de medie şi joasă 
tensiune, mutări/protejări de conducte de gaze, protejări de conducte de apă şi 
canalizări etc. 

- conexiunea radială a arterelor majore ale municipiului cu inelul de trafic 
metropolitan: 

• A1 (E 81) tronson: Sector 6 – comuna Ciorogârla;  
• A 2 tronson: Sector 3 – comuna Glina;  
• DN1 (E 60) tronson: Sector 1- comuna Baloteşti;  
• DN 1A tronson: Sector 1 – oraş Buftea; 
• DN2 (E 85 – E 601) tronson: Sector 2 – comuna Afumaţi; 
• DN 3 tronson: Sector 2 – oraş Pantelimon; 
• DN4 tronson: Sector 4 – oraş Popeşti-Leordeni; 
• DN 5 (E 70 – E 85) tronson: Sector 4 – comuna Jilava; 
• DN6 (E 70) tronson: Sector 5 – oraş Bragadiru; 
• DN7 tronson: Sector 1 – oraş Buftea. 

Măsuri economice:  

• Finanţarea studiilor/proiectelor necesare realizării obiectivelor propuse, inclusiv studii 
de prefezabilitate şi fezabilitate. 

• Identificarea surselor de finanţare a proiectului de realizare a Autostrăzii de Centură, 
ce se va realiza pe etape, în funcţie de priorităţile stabilite de către specialiştii în 
domeniu. 

• Identificarea surselor de finanţare a celorlalte acţiuni care însoţesc realizarea acestui 
obiectiv de investiţie, ca de exemplu, exproprieri, relocări etc. 

 

 136



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

 

Acţiuni de implementare: 

• Elaborarea unei Strategii de transport al Regiunii 8 de Dezvoltare; 
• Elaborarea unui Master-plan de transport al Regiunii 8 de Dezvoltare, care să 

stabilească şi priorităţile de intervenţie în teritoriu. 

PM 4 - 3  

Absenţa unui sistem integrat de transport alternativ (lipsa culoarelor de transport 
regional de tip cale ferată, metrou de suprafaţă sau subteran, lipsa benzilor special 
amenajate pentru biciclişti etc.) 

Descrierea problemei 

Într-un centru urban dens populat, precum este municipiul Bucureşti, circulaţia 
autovehiculelor este o sursă importantă de poluare atmosferică, poluare a solului şi 
fonică. Emisiile de poluanţi, ca efect al transportului auto, prezintă două particularităţi: în 
primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor 
concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică şi mare 
capacitate de difuziune în atmosferă. În al doilea rând, emisiile se fac pe întreaga 
suprafaţă a localităţii, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi de 
posibilităţile de ventilaţie a străzilor. 

Una dintre modalităţile de a diminua poluarea atmosferică în zone urbane este 
modificarea modului de deplasare – trecerea de la modalităţi de transport cu un mare 
impact asupra mediului la folosirea unui transport cu un impact redus (de exemplu 
transport pe şina, biciclete, etc.) 

În ciuda tuturor factorilor care au contribuit la structurarea necorespunzătoare a reţelei de 
transport public în Bucureşti şi la disfuncţionalităţile care se manifestă, există în 
Bucureşti un potenţial important al acestuia datorită următorilor factori: 

• existenţa unei reţele de transport pe şină destul de dezvoltată. Trebuie precizat că 
reţeaua de tramvaie din Bucureşti este una dintre cele mai mari din Europa; 

• tendinţa din ultimii ani de reaşezare a locurilor de muncă mai uniform distribuite pe 
teritoriul oraşului – dispariţia marilor coloşi industriali cu concentrări mai direcţionale 
(dimineaţa şi seara); 

• obişnuinţa celei mai mari părţi a populaţiei de a folosi transportul public (cauzată de 
tradiţie, lipsa banilor etc.); 

• posibilitatea ca modernizarea reţelelor de transport public în următorii ani să se poată 
face pe baza experienţei acumulate în alte mari oraşe ale lumii, a recomandărilor 
Comisiilor de specialitate ale Uniunii Europene, respectiv a Uniunii Internaţionale a 
Transportatorilor Publici. În acest fel se pot evita greşelile făcute de alte oraşe care au 
străbătut etapele ce stau în faţa oraşului Bucureşti; 
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• trama stradală a oraşului Bucureşti oferă un număr important de artere de circulaţie 
suficient de largi pentru a permite introducerea culoarelor proprii pentru mijloacele de 
transport public (zonă proprie pentru tramvaie respectiv benzi proprii pentru autobuze 
şi troleibuze); 

• existenţa a numeroase zone ale oraşului care se pretează la dezvoltarea unor noi 
centre de dezvoltare sau de concentrare a intereselor. 

Municipiul Bucureşti dispune de o reţea feroviară existentă bogată care, printr-o mai bună 
utilizare poate deveni concurentă mijloacelor de transport în comun prin: durata de 
călătorie mai mică, frecvenţa unităţilor de transport, confortul sporit al călătoriei, 
siguranţă mare pe parcursul călătoriei, gradul de poluare mult mai mic, consum mic de 
energie raportat la unitatea de marfă sau pasageri transportată. 

Municipiul Bucureşti, similar tuturor marilor capitale, se caracterizează prin afectarea 
continuă a calităţii mediului, în ceea ce priveşte poluarea fonică. Creşterea nivelului de 
zgomot stradal, inclusiv cel din intersecţii, este cauzat de intensificarea de aproape 4 ori a 
traficului rutier, până în anul 2000. La aceasta se adaugă starea tehnică necorespunzătoare 
a tramvaielor, a căilor de rulare a mijloacelor grele de transport şi lipsa unor restricţii 
raţionale spaţio-temporale. Lipsa de cultură şi civilizaţie a unor conducători auto, care 
abuzează de claxoane, face ca, în special la intersecţiile semaforizate, să apară zgomote 
mult peste limitele admise. Este evidentă necesitatea optimizării fluxului de autovehicule 
pe o serie de străzi şi intersecţii, care acum creează adevărate ambuteiaje evitabile şi surse 
de poluare fonică. 

Traficul rutier devine sursă de poluare fonică în zonele urbane intens populate, în cazul 
municipiului  Bucureşti, din următoarele motive: 

• planificarea spaţială nu a rezolvat problema corelării managementului de trafic cu cea 
a condiţiilor de locuire; 

• populaţia optează din ce în ce mai mult pentru transportul individual şi utilizează mai 
puţin transportul public; 

• traficul rutier creşte semnificativ, în timp ce starea tehnică a drumurilor rămâne 
aceeaşi (prospectul, îmbrăcămintea, semnalizarea etc.); 

• reglementările de control al zgomotului produs de traficului rutier sunt greu de 
aplicat, din cauza costurilor ridicate şi din colaborarea defectuoasă între instituţiile 
responsabile; 

• nivelul scăzut de conştientizare din partea populaţiei, referitor la efectele acestui tip 
de poluare, şi, în consecinţă şi eforturile acesteia de a minimiza efectele sunt 
nesemnificative. 

În ultimii 15 ani au intervenit schimbări importante în mobilitatea populaţiei din Capitală, 
din punct de vedere al comportamentului şi al modului de deplasare. Aceste schimbări au 
intervenit după 1990 din cauza recesiunii economice şi a modificărilor importante în 
distribuţia spaţială a locurilor de muncă în raport cu locuinţa, implicând următoarele 
aspecte: 
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• reducerea activităţilor industriale şi din sectorul construcţiilor; 
• dezvoltarea activităţilor private din comerţ şi servicii, numeroase activităţi din această 

categorie s-au situat în apropierea locuinţei sau în cadrul ei; 
• diminuarea navetismului; 
• reducerea săptămânii de lucru; 
• creşterea mobilităţii cu ajutorul automobilului. 

Repartizarea circulaţiei zilnice a pietonilor se face pe întregul teritoriu al oraşului în 
funcţie de densitatea de locuire şi de zonele/punctele de polarizare: locul de muncă, pieţe 
de aprovizionare, străzi cu o densitate mare a comerţului şi serviciilor, gări, noduri 
importante de transport public, ş.a. precum şi ocazional, în jurul stadioanelor, în unele 
pieţe sau trasee stradale unde au loc concentrări ale fluxurilor pietonale prilejuite de 
diverse evenimente comunitare. 

Pe ansamblul oraşului densitatea circulaţiilor pietonilor este semnificativă în zonele 
rezidenţiale şi platformele industriale, există însă deplasări masive către zona centrală 
care creează numeroase puncte de aglomerare (ex. Piaţa Unirii, Piaţa Romană, Piaţa 
Universităţii, etc.). Deplasarea spre centru  pentru diversele nevoi ale populaţiei a căpătat 
dimensiunile unei disfuncţii urbane datorate inexistenţei unor alte nuclee organizate de 
polarizare a interesului, situate în afara perimetrului central. 

Circulaţia bicicliştilor nu s-a putut dezvolta în Bucureşti din cauza inexistenţei unor 
facilităţi pentru această categorie de trafic şi lipsei unui comportament tradiţional. 
Bulevardele aglomerate din zona centrală sunt interzise circulaţiei bicicliştilor, iar 
celelalte străzi sunt impracticabile datorită parcajelor care îngustează mult profilul alocat 
circulaţiei active. 

Circulaţia bicicliştilor este mai frecventă în zonele rezidenţiale, în marile ansambluri de 
locuinţe, în zona marilor parcuri, fără a exista spaţii şi trasee rezervate pentru acest gen de 
trafic. 

Un sistem de transport durabil este constituit în principal din moduri de transport 
nepoluante sau care au impact scăzut asupra mediului şi sănătăţii. Pe lângă principalele 
modalităţi de deplasare: mersul pe jos, mersul pe bicicletă, folosind transportul public 
urban, transportul feroviar şi naval între oraşe sau alte destinaţii, transportul durabil mai 
include şi alte componente cum ar fi: încurajarea transportului combinat de marfă 
(feroviar – auto – naval), creşterea eficienţei energetice a carburanţilor şi scăderea 
consumului de resurse neregenerabile, scăderea cantităţii de deşeuri solide şi lichide. 

Încadrându-se în contextul general al dezvoltării durabile, sistemul de transport durabil 
poate fi iniţiat cu succes la nivelul comunităţilor locale, urmând ca ulterior procesul să fie 
generalizat şi la celelalte niveluri (naţional, regional, continental, mondial). Pentru 
iniţierea unui astfel de proces, este nevoie de existenţa unor comunităţi locale puternice 
(informate şi implicate în procesele decizionale), de o structură administrativă modelată 
în funcţie de cerinţele specifice şi de existenţa unui sistem democratic – participativ 
modern. 
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În concluzie, aglomerarea peste capacitatea de preluare a fluxurilor de circulaţie pe 
arterele importante ale oraşului, diminuarea punctelor conflictuale ale marii circulaţii 
orăşeneşti, şi implicit, ameliorarea calităţii mediului în beneficiul rezidenţilor, ar putea fi 
obţinută prin aplicarea unor politici de transport municipal şi metropolitan, prin care să se 
încurajeze utilizarea transportului public (de preferinţă transportul pe şine, a cărui 
capacitate de tranzit este mai mare, prin raportare şi la gradul de utilizare a solului) şi 
crearea de facilităţi pentru deplasarea pietonilor (trasee pietonale continui, amenajarea 
spaţiului public pe asemenea trasee etc.) şi a bicicliştilor. 

Circulaţia pietonală poate fi dezvoltată prin realizarea unor zone cu caracter pietonal în 
centrul istoric al oraşului, în zona parcurilor şi grădinilor publice, stadioanelor, târgurilor 
şi expoziţiilor. 

Înlocuirea transportului motorizat din oraşe prin deplasări cu ajutorul bicicletei prezintă 
avantaje enorme pentru mediul înconjurător şi nivelul de sănătate al populaţiei. 

Pe distanţe relativ mici de până la 8 km bicicleta poate înlocui cu succes autovehiculul. 
Acest lucru este posibil atunci când acest tip de transport este încurajat prin construcţia 
unei infrastructuri proprii, separată de celelalte moduri, realizarea unor spaţii de parcare 
în puncte cu atracţie sporită (centre comerciale, cartiere, zone de agrement) şi adoptarea 
unei reglementări de circulaţie. 

Obiectiv general: realizarea, în cadrul Regiunii 8 de Dezvoltare, a unui sistem alternativ 
celui actual de transport rutier, în scopul creşterii mobilităţii şi accesibilităţii, cu 
respectarea principiilor pe care se bazează o protecţie eficientă a mediului. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Cuprinderea, de trasee ciclabile, în P.U.G.-urile de oraşe situate în regiune. 
• Realizarea de trasee ciclabile în cadrul localităţilor urbane situate în Regiunea 8 de 

Dezvoltare. 
• Realizarea sistemelor de cale proprie pentru tramvaie în vederea realizării unui sistem 

de transport rapid şi independent, cu posibilitate de extindere spre zonele periferice. 
• Realizarea unui sistem de transport integrat metrou uşor – cale ferată pentru creşterea 

îmbunătăţirea accesului şi a transferului de călători în întreaga zonă metropolitană. 
• Realizarea unui sistem alternativ de transport în vederea reducerii traficului individual 

şi implicit a nivelului de emisii. 

Indicatori: 

• Km cale proprie realizaţi / an; 
• Km trasee ciclabile amenajate/an; 
• Număr de călători transportaţi / an. 
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Acţiuni tehnice:                             

• Modificarea liniilor de tramvai existente în căi proprii de rulare în Bucureşti în 
vederea creşterii vitezei de circulaţie a tramvaielor şi realizarea unui sistem alternativ 
de transport. 

• Studierea posibilităţii de extindere a liniilor de tramvai – tren regional, în special spre 
Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea soluţiei optime pentru extinderea sistemelor de transport de mare 
capacitate şi nivel redus de emisii. 

• Realizarea de noi legături de transport între oraşul Bucureşti şi zonele limitrofe. 
• Măsuri economice: 
• Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte de infrastructură, necesare 

îmbunătăţirii sistemelor de transport din Regiunea 8 de Dezvoltare. 
• Măsuri legislative:  
• Introducerea traseelor ciclabile în Planurile Urbanistice Generale ale localităţilor cu 

rang de oraş, situate în Regiunea 8 de Dezvoltare.  
• Acţiuni de informare şi educare: 
• Acţiuni de informare a populaţiei cu privire la avantajele utilizării transportului 

public.  
• Acţiuni de informare a populaţiei cu privire la avantajele deplasării cu bicicleta. 

PM 4 – 4 

Deteriorarea continuă a infrastructurii rutiere 

Descrierea problemei 

Starea fizică a căilor de rulare influenţează atât siguranţa în deplasare, precum şi viteza de 
deplasare a vehiculelor, starea tehnică a acestora, constituindu-se de multe ori în sursă de 
poluare (aer, sol, poluare fonică etc). Din analiza pulberilor antrenate de pe strazi, rezultă 
ca acestea au o compozitie deosebit de periculoasa, depasind cu mult nocivitatea 
pulberilor de origine externa, neutre chimic. 

Întrucât în zonele urbane dens populate sursele de poluare sunt multiple, iar rezultanta 
influenţează în mod direct calitatea vieţii rezidenţilor şi, implicit, starea lor de sănătate, se 
impune, pe cât posibil, restrângerea numărului acestor potenţiale surse. În acest sens, este 
necesară, deci, o întreţinere periodică a suprafeţelor de rulare în vederea creşterii vitezei 
de deplasare a autovehiculelor în condiţii de siguranţă sporită şi a creşterii siguranţei şi 
confortul călătorilor. 

Obiectiv general: Reducerea poluării atmosferice şi fonice la nivelul întregii regiuni, prin 
modernizarea şi întreţinerea periodică a arterelor de circulaţie cu trafic intens. 
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Obiective specifice / Ţinte:  

• Stoparea degradării în continuare a stării drumurilor şi îmbunătăţirea stării tehnice a 
acestora, prin creşterea volumului de lucrări de întreţinere, reparaţii şi ranforsări. 

• Ameliorarea, în localităţile urbane situate în Regiunea 8 de Dezvoltare, a calităţii 
spaţiului public alocat circulaţiei pietonale. 

• Declanşarea procesului de modernizare a activităţilor de execuţie a lucrărilor rutiere 
de întreţinere curentă şi periodică, prin: 

- dotarea cu utilaje şi echipamente performante; 
- aplicarea unor tehnologii de înaltă eficienţă la nivelul ţărilor din Uniunea 

Europeană. 

• Declanşarea procesului de restructurare a activităţii de administrare, exploatare, 
întreţinere curentă şi periodică de drumuri şi poduri, care să conducă la introducerea 
sistemului concurenţial în realizarea acestor activităţi şi, implicit, la creşterea 
nivelului calităţii acestora. 

• Creşterea volumului lucrărilor de tratamente bituminoase, covoare asfaltice, 
ranforsări de sisteme rutiere, reparaţii şi consolidări de poduri, creşterea portanţei 
drumurilor judeţene şi comunale. 

• Consolidarea şi aducerea tuturor podurilor la sarcina normată de încărcare pentru 
drumurile naţionale şi locale. 

• Legarea tuturor centrelor de comună cu drumuri asfaltate. 
• Pietruirea tuturor drumurilor judeţene şi comunale de pământ. 
• Reconstruirea tuturor podurilor din lemn în soluţie definitivă. 

Indicatori: 

• Km drum modernizaţi anual. 
• Km drum reabilitaţi anual. 

Acţiuni tehnice:                             

• Declanşarea unor programe anuale pe termen mediu şi lung pentru: 

- oprirea procesului de degradare a reţelei de drumuri; 
- îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia prin lucrări de întreţinere, reparaţii şi 

ranforsări; 
- adoptarea unor soluţii tehnice performante. 

• Aducerea reţelei de drumuri naţionale principale la nivelul standardelor europene, 
prin lucrări de reabilitare şi modernizare a acestei reţele. 

• Declanşarea procesului de modernizare a activităţilor de execuţie a lucrărilor rutiere 
de întreţinere curentă şi periodică, prin: 

 142



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

- dotarea cu utilaje şi echipamente performante; 
- aplicarea unor tehnologii de înaltă eficienţă la nivelul ţărilor din Uniunea 

Europeană. 

• îmbunătăţirea condiţiilor siguranţei rutiere, prin: 

- adoptarea şi aplicarea unor programe concrete de îmbunătăţire; 
- realizarea de amenajări şi semnalizări de circulaţie la nivelul normelor europene. 

Măsuri economice: 

• Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte – colaborare cu instituţii financiare 
internaţionale (Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii), pentru 
acordarea în condiţii avantajoase a unor împrumuturi pentru reabilitarea atât a 
drumurilor naţionale europene (cu prioritate cele din coridoarele 4 şi 7 ale Europei, 
care traversează România), precum şi pentru drumurile cuprinse în diverse etape de 
reabilitare (conform  Strategiilor privind modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea 
infrastructurii rutiere în România). 

• Utilizarea Parteneriatului Public – Privat, ca  metodă de dezvoltare a infrastructurilor 
şi de modernizare a serviciilor (Prin intermediul PPP se urmăreste obţinerea unei 
finanţări private în domeniul public, prin atragerea investitorilor – persoane juridice 
sau asociaţii de persoane juridice române sau străine – în realizarea unui bun public). 

Măsuri legislative: 

• îmbunătăţirea legislaţiei privind regimul drumurilor. 
• îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la constituirea şi utilizarea Fondului special al 

drumurilor publice pentru creşterea resurselor financiare necesare sectorului de 
drumuri. 

• îmbunătăţirea normelor şi normativelor în domeniu pentru alinierea acestora la cele 
din ţările Uniunii Europene. 

• introducerea auditului financiar atât în proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare 
a drumurilor publice, cât şi în exploatarea acestora. 

PM 4 - 5 

Insuficienţa programelor de informare, educare şi conştientizare a populaţiei 
privind mijloacele de transport alternative 

Obiectiv general: îmbunătăţirea gradului de informare, educare şi constientizare a 
populaţiei privind utilizarea mijloacelor de transport alternative. 

Obiectiv specific: creşterea gradului de participare şi implicare a publicului la programele 
de conştientizare privind utilizarea mijloacelor de transport alternative din Regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov. 
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Ţinte: 

• obţinerea unui grad de participare la campanii a populaţiei locale de 10%; 
• obţinerea unui grad de conştientizare de 40% privind utilizarea mijloacelor de 

transport alternative; 
• scaderea cu 20% a numărului utilizatorilor individuali de maşini private prin folosirea 

sistemului “car sharing”; 
• creşterea numărului de campanii de informare şi conştientizare;  
• încheierea de parteneriate public-private pentru susţinerea campaniilor de promovare 

şi implementare a mijloacelor de transport alternative; 
• creşterea numărului utilizatorilor mijloacelor de transport alternativ (transport în 

comun, biciclete, etc.); 
• implementarea unui sistem de transport public intermodal. 

Indicatori:  

• număr de participanţi la programele de informare / educare / conştientizare; 
• număr de materiale informative distribuite în cadrul campaniilor; 
• numărul apariţiilor în presă; 
• număr de campanii realizate pentru informare / educare / conştientizare privind 

utilizarea mijloacelor de transport alternative; 
• număr de campanii derulate în parteneriat: administraţie publică locală – societate 

civilă - sector privat; 
• număr de utilizatori ai transportului în comun / bicicleta / sistem “car sharing”. 

Acţiuni: campanii de conştientizare / educare / informare pentru publicul larg sau grupuri 
ţinta specifice. 

Măsuri legislative: alocarea de fonduri pentru susţinerea campaniilor din bugetele locale. 

Acţiuni de implementare: 

• încheiere parteneriate; 
• realizare studii, cercetări, sondaje; 
• publicare materiale informative; 
• darea în funcţiune a pistelor de biciclete / role; 
• amplasarea de “parcări pentru biciclete”; 
• crearea şi promovarea de zone pietonale sau zone în care este permis exclusiv accesul 

cu mijloacele alternative de transport.  

PM 4 - 6 

Degradarea monumentelor istorice şi a sit-urilor arheologice. 
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Descrierea problemei 

Pentru o lungă perioadă de timp, în România, bunuri imobile de valoare aparţinând 
patrimoniului cultural naţional, precum şi cadrul natural în care au fost concepute şi au 
funcţionat, au fost supuse unui regim de exploatare distorsionat, pornind de la neglijare şi 
degradare, până la distrugere. 

În momentul de faţă, cauze naturale, dar şi efectul necontrolat al vieţii sociale şi 
economice ameninţa în continuare bunurile menţionate, fapt ce obligă la acordarea unei 
atenţii programate şi fundamentarea acţiunilor de conservare integrata a acestora.  

Astfel: 

• Un număr foarte mare de clădiri din zonele declarate protejate se află într-o stare 
gravă de deteriorare. Procesul este agravat de o lungă perioadă de timp în care – după 
1990 – vechii locatari ICRAL le-au părăsit, în timp ce proprietarii (sau urmaşii 
acestora) dinainte de 1950, încercau să obţină retrocedarea lor prin acţiuni 
judecătoreşti. Cum astfel de acţiuni erau de regulă de durată, în momentul recuperării 
clădirilor acestea erau/sunt fie vandalizate şi părăsite, fie ocupate în mod abuziv şi 
folosite impropriu de către noii locatari. 

• Alte construcţii, dintre care multe sunt chiar cele care conferă caracterul particular 
pentru care zona din care fac parte a fost declarată protejată, aflate, în genere, şi ele 
într-o stare fizică medie, dar care necesită aduceri la zi ale instalaţiilor dotărilor 
interioare, precum şi consolidări sau reparaţii, sunt vândute pentru valoarea – ridicată, 
în condiţiile Bucureştiului  - a terenului pe care sunt amplasate. 

Această situaţie conduce în general pe proprietari la ideea unei investiţii cu profit ridicat, 
care nu se poate obţine (aparent) decât prin demolarea construcţiilor vechi şi edificarea 
altora noi, cu mai multe niveluri.  

Cel mai adesea comisiile de avizare sunt puse în faţa unor cereri de demolare a 
construcţiilor existente în zonele protejate, precum şi de propuneri de înlocuire a acestora 
cu edificii care pun în discuţie valoarea reală a zonei, precum şi a protecţiei legale de care 
acestea beneficiază teoretic. 

Legislatia în vigoare nu poate conduce la interzicerea demolărilor în zone protejate şi nu 
oferă investitorilor / proprietarilor nici un avantaj de pe urma păstrării imobilelor care, de 
cele mai multe ori, sunt chiar cele care conferă – singure sau împreună cu cele din 
imediata sau mai îndepărtată vecinătate – caracterul de zona cu valori de patrimoniu ce 
trebuie protejate. Ca urmare, conservarea unor construcţii doar aparent apărate de statutul  

de „zonă protejată” a teritoriului urban pe care sunt amplasate, nu poate fi făcut decât prin 
clasarea lor ca monumente istorice – operaţiune dificilă care nu poate acoperi în nici un 
caz protecţia necesară unor teritorii extinse ale oraşului. 
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Pe de altă parte, se poate afirma cu certitudine că intervenţiile asupra clădirilor existente – 
făcute în condiţiile păstrării acelor elemente care conturează specificul zonei – pot 
conduce la o formă de locuire cu un grad mult mai ridicat de confort decât cel produs de 
o construcţie nouă. Acest lucru este evident valabil în măsura în care noţiunii de confort i 
se atribuie un număr de procente date de confortul oferit de zona înconjurătoare (de ex. 
poluare de toate tipurile, redusă în raport cu alte zone urbane), ca şi de unele rezolvări 
inedite şi agreabile sau chiar valoroase ale unor spaţii interioare sau exterioare din cadrul 
imobilelor în discuţie. 

În acest context este necesară acceptarea faptului că intervenţiile în zonele construite 
protejate trebuie să urmeze un curs logic, vizând întelegerea primatului interesului 
cultural naţional asupra celui conjunctural local. Aceasta presupune corelarea politicilor 
şi strategiilor naţionale, zonale sau locale, referitoare la protecţia şi punerea în valoare a 
patrimoniului construit şi natural şi la dezvoltarea durabilă, cu politica generală de 
dezvoltare spaţială  

Definirea termenilor utilizaţi: 

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003 
pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”: 

Art. 12 
 Elementele construite protejate de legislaţia română sunt, în ordinea importanţei: 

Monumente istorice: 
- Monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM); 
- Monumente propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural 

(MpLPM); 
- Valori de patrimoniu cultural de interes naţional (VPCIN); 
- Situri arheologice declarate ca zone de interes naţional (SAIN); 
- Monumente istorice clasate în grupa A şi B (monumente, ansambluri, situri) (MI). 

 
Zone construite protejate: 

- Zona de protecţie a MLPM şi MpLPM (delimitată conform studiilor de 
specialitate) (ZPMLPM); 

- Zone protejate construite de interes naţional (ZPCIN); 
- Zone protejate construite (ZPC); 
- Zone de interes arheologic prioritar (delimitate conform studiilor de specialitate 

pentru SAIN) (ZIAP); 
- Zone de protecţie ale monumentelor. 
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Art. 13 

 Principalele “categorii de bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul 
României, proprietăţi ale statului român, semnificative pentru cultura şi civilizaţia 
naţională şi universală” sunt monumentele istorice. 
 
Legea 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice 
 
Art. 3 

 Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri 
imobile situate suprateran, subteran sau acvatic: 

- monument – construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 
componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac 
parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de 
for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie 
mărturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

- ansamblu – grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, 
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul 
aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-
istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

- sit – teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural 
care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic. 

 
Obiectiv general: protejarea monumentelor istorice, a zonelor construite protejate şi a 
siturilor de importanţă naţională şi locală situate în Regiunea 8 de Dezvoltare, în scopul 
conservării identităţii şi reprezentativităţii naţionale/a comunităţilor locale. 
 
Obiective specifice / Ţinte:  
• Asigurarea continuităţii fizice, funcţionale şi spirituale a cadrului construit valoros din 

localităţile urbane ale regiunii şi stimularea interesului economic şi cultural pentru 
utilizarea acestuia. 

• Protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice şi a 
ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice deosebite, precum şi a contextului şi 
caracteristicilor care conturează semnificaţia lor istorică. 

• Stabilirea direcţiilor şi priorităţilor de dezvoltare logică a elementelor construite 
protejate, raportate la dezvoltarea zonei, în ansamblul său. 

• Reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrul zonelor 
respective. 

• Stabilirea condiţiilor de realizare şi conformare a construcţiilor şi amenajărilor 
urbanistice pe ariile respective. 

• Amenajarea spaţiului public aferent monumentelor, ansamblurilor. 

 147



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

• Evaluarea de către specialişti în domeniu a stării în care se află obiectivele declarate 
momument, aflate în limitele regiunii. 

• Alcătuirea unei liste de priorităţi pe obiecte-monument (cu specialişti în domeniu) şi 
stabilirea intervenţiilor necesare pentru fiecare în parte. 

Indicatori: 

• Număr anual de vizitatori atraşi de un obiectiv monument istoric sau de arhitectură, 
situat în municipiul Bucureşti. 

• Suprafeţe de teren aparţinând domeniului public amenajate în vecinătatea sau pe 
trasee pe care se află asemenea obiective. 

• Număr de monumente şi situri arheologice conservate şi/ sau restaurate în decursul 
unui an. 

• Venituri realizate ca urmare a turismului cultural de către comunitatea locală în 
decursul unui an. 

Acţiuni tehnice:                             

• Conservarea preventivă: conservarea (limitarea intervenţiilor tehnice) monumentelor 
istorice şi a siturilor arheologice, împreună cu o reducere a noilor excavaţii 
arheologice. 

• Restaurarea, pe etape, a obiectivelor monument (se va stabili o listă de priorităţi, în 
funcţie de starea acestora şi de scopul urmărit). 

• În primă fază, protejarea acelor obiective constatate a fi în proces de degradare prin 
acoperire cu materiale specifice.  

• Amenajarea spaţiului public din vecinătatea obiectelor – monument 
istoric/arhitectură, ce au fost restaurate. 

• Asigurarea facilităţilor necesare turiştilor. 

Măsuri economice:  

• Alocarea de fonduri din bugetul central/local pentru evaluarea stării în care se află 
aceste obiective. 

• Alocarea de fonduri din bugetul central/local pentru intervenţiile stabilite ca fiind 
necesar a fi întreprinse. 

• Acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice sau juridice care investesc în 
restaurarea unor asemenea obiective de importanţă naţională/municipală sau care 
amenajează spaţiul public aferent obiectivelor în discuţie. 

• Elaborare plan de marketing pentru monumentele istorice şi siturile arheologice. 
• Acordare de facilităţi economice (scutiri de taxe şi impozite, etc.) pentru proprietarii/ 

administratorii de monumente istorice şi alte mecanisme, care să cointereseze 
material proprietarii în protejarea monumentelor istorice; stimulente de ordin 
financiar pentru protejarea/ conservarea patrimoniului. 

• Taxele percepute la atestarea specialiştilor precum şi a celor percepute la construcţiile 
noi din zonele protejate să nu se facă venit la bugetul central precum impozitele, ci să 
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se constituie în fond extrabugetar pentru restraurare (conform prevederilor Legii nr. 
422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice). 

Măsuri legislative: 

• Întocmirea unui program coerent de protejare a patrimoniului cultural imobil, care 
trebuie să devină programul politic al guvernelor implicate în gestionarea acestui 
patrimoniu percum şi al autorităţilor locale. 

• Elaborarea de acte legislative privind protecţia peisajului cultural (lărgirea sferei de 
protecţie a monumentelor istorice de la un obiect singular, la ansamblu, sit şi peisaj) 
(în prezent există legea 451/2002 prin care se ratifică Convenţia europeană a 
peisajului adoptată la Florenţa, dar nu cuprinde reglementări specifice în ceea ce 
priveşte peisajul cultural; Referiri la peisajul cultural apar doar în Decret nr. 187 din 
1990 pentru acceptarea Convenţiei pentru protejarea patrimoniului mondial, cultural 
şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972). 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Campanie generală de educare şi conştientizare a populaţiei şi a diverşilor factori din 
administraţie pe probleme de patrimoniu şi în ceea ce priveşte procesele negative care 
duc la degradarea şi distrugerea patrimoniului precum şi a conservării autenticităţii.  

• Promovarea imaginii patrimoniului, a valorii acestuia prin emisiuni culturale, spoturi 
publicitare, pliante, cărţi, interviuri/articole în presă, radio. 

• Crearea de trasee turistice tematice în regiune. 

Tabel nr. 4.1.2.12 Monumente istorice clasate în grupa A, jud. Ilfov conform LMI 2004 
 
Nr. 
crt. 

Nr. crt. 
din 
LMI 
2004 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate, 
adresă 

Datare 

1 559 IF-II-a-A-
15257 

Ansamblul fostului 
Palat Ştirbei 

Oraş Buftea, 
Str. Ştirbei 
Vodă  36 

Mijl. Sec. 
XIX 

2 560 IF-II-m-A-
15257.01 

Palat Oraş Buftea, 
Str. Ştirbei 
Vodă  36 

Mijl. Sec. 
XIX 

3 561 IF-II-m-A-
15257.02 

Capelă 
 

Oraş Buftea, 
Str. Ştirbei 
Vodă  36 

Mijl. Sec. 
XIX 

4 562 IF-II-m-A-
15257.03 

Parc 
 

Oraş Buftea, 
Str. Ştirbei 
Vodă  36 

Mijl. Sec. 
XIX 

5 563 IF-II-m-A-
15257.04 

Turn de apă Oraş Buftea, 
Str. Ştirbei 

Înc. sec. XX 
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Vodă  36 
6 564 IF-II-a-A-

15258 
Ansamblul fostei 
curţi a Stolnicului 
Constantin 
Cantacuzino, 
ulterior baron 

Sat Afumaţi, 
comuna 
Afumaţi, str. 
Ştefăneşti nr. 
57-59 

Sf. sec. XVII, 
tranf. XIX 
Epocă 
medievală 

7 565 IF-II-m-A-
15258.01 

Conac  Sat Afumaţi, 
comuna 
Afumaţi, str. 
Ştefăneşti nr. 
57 

Sf. sec. XVII, 
tranf. XIX –
XX Epocă 
medievală 

8 566 IF-II-m-A-
15258.02 

Biserica 
„Adormirea Maicii 
Domnului” 

Sat Afumaţi, 
comuna 
Afumaţi, str. 
Ştefăneşti nr. 
59 

1691, transf. 
XIX Epoca 
medievala 
 

9 567 IF-II-m-A-
15258.03 

Zid de incintă Sat Afumaţi, 
comuna 
Afumaţi, str. 
Ştefăneşti nr. 
59 

Sf. sec. XVII, 
tranf. XIX 
Epocă 
medievală 

10 572 IF-II-a-A-
15263 

Mănăstirea 
Balamuci 

Sat Balta 
Neagră, 
comuna Nuci, 
f.n. Drum 
forestier, la 3 
km Nord de 
satul Sitaru 
 
 
 
 

Se. XVII-XIX

11 573 IF-II-m-A-
15263.01 

Biserica „Sf. 
Nicolae” 

Sat Balta 
Neagră, 
comuna Nuci, 
f.n. Drum 
forestier, la 3 
km Nord de 
satul Sitaru 

1631, 1752 

12 574 IF-II-m-A-
15263.02 

Zid de incintă 
 

Sat Balta 
Neagră, 
comuna Nuci, 
f.n. Drum 
forestier, la 3 
km Nord de 
satul Sitaru 

1752 
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13 576 IF-II-m-A-
15265 

Biserica „Sf. 
Nicolae” a fostului 
schit Bălteni 

Sta Bălteni, 
comuna Periş, 
Şos. Periş-
Bălteni 114 
D.C. 

1626 Epoca 

14 613 IF-II-m-A-
15285 

Biserica „Sf. 
Eftimie” – 
Fundenii Doamnei 

Sat Fundeni, 
comuna 
Dobroieşti, 
şos. Fundeni 
138 

1699 

15 620 IF-II-a-A-
15293 

Mănăstirea 
Căldăruşani 
 

Sat Lipia, 
comuna Gruiu, 
şos. Moara –
Vlăsiei-Gruiu 
DJ 101C, 
peninsulă 

1637-1638 

16 621 IF-II-m-A-
15293.01 

Biserica „Sf. 
Dimitrie” 

Sat Lipia, 
comuna Gruiu, 
şos. Moara –
Vlăsiei-Gruiu 
DJ 101C, 
peninsulă 

1638, 1787, 
1820, 1911-
1915, 1938,-
1939 

17 622 IF-II-m-A-
15293.02 

Biserica „Sf. Ioan 
Evanghelistu”, în 
cimitir 

Sat Lipia, 
comuna Gruiu, 
şos. Moara –
Vlăsiei-Gruiu 
DJ 101C, 
peninsulă 

1817 

18 623 IF-II-m-A-
15293.03 

Pinacotecă Sat Lipia, 
comuna Gruiu, 
şos. Moara –
Vlăsiei-Gruiu 
DJ 101C, 
peninsulă 

Sec. XIX 

19 624 IF-II-m-A-
15293.04 

Biserica „Sf. 
Varvara” şi 
„Duminica Tuturor 
Sfiinţilor” - Cocioc 

Sat Lipia, 
comuna Gruiu, 
şos. Moara –
Vlăsiei-Gruiu 
DJ 101C, 
peninsulă 

1825 

20 635 IF-II-a-A-
15298 

Ansamblul 
Palatului 
Brâncovenesc 

Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

Sf. sec. XVII-
XX 
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21 636 IF-II-m-A-
15298.01 

Palat 
 

Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

1702 

22 637 IF-II-m-A-
15298.02 

Biserica „Sf. 
Gheorghe” 

Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

1688 

23 672 IF-II-a-A-
15312 

Ansamblul fostei 
mănăstiri Snagov 

Sat Snagov, 
comuna 
Snagov 
Pe insulă 

Sf. sec. XIV-
XVIII-XIX 

24 673 IF-II-m-A-
15312.01 

Biserica „Intrarea 
Maicii Domnului în 
Biserică” 

Sat Snagov, 
comuna 
Snagov 
Pe insulă 

1517, 
rep.1563, 
1815 

25 674 IF-II-m-A-
15312.02 

Turn clopotniţă Sat Snagov, 
comuna 
Snagov 
Pe insulă 

Sec. XVI-
XVIII 

26 670 IF-II-m-A-
15310 

Biserica „Naşterea 
Maicii Domnului” 
a fostului schit 
Turbaţi (Turbatele) 
 

Sat Siliştea 
Snagovului, 
comuna Gruiu 
Str. Principală 

Sec. XVI, rec. 
sec. XVII ref. 
1813 

27 638 IF-II-m-A-
15298.03 

Turn poartă Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

Înc. sec. 
XVIII 

28 639 IF-II-m-A-
15298.04 

Cuhnie 
 

Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

Înc. sec. 
XVIII 

29 640 IF-II-m-A-
15298.05 

Vila d’Elchingen Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 

Sf. sec. XIX-
înc. sec. XX 
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Parcului nr. 1 
30 641 IF-II-m-A-

15298.06 
Sere Sat 

Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

Sec. XVII-
XX 

31 642 IF-II-m-A-
15298.07 

Zid de incintă Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

Sec. XVII-
XX 

32 643 IF-II-m-A-
15298.08 

Parcul, lacul, 
grădină istorică, 
livadă (36,4 ha) 

Sat 
Mogoşoaia, 
comuna 
Mogoşoaia 
Str. Valea 
Parcului nr. 1 

Ref. înc. sec. 
XX 

PM 4 – 7 

Disconfortul creat de aeroporturi. 

Descrierea problemei 

Aeroporturile civile care asigură legăturile aeriene ale Municipiului Bucureşti sunt: 

- Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni (AIBO) destinat traficului internaţional 
de pasageri şi marfă, cu regim de funcţionare 24 ore/zi.  
- Aeroportul Internaţional Bucureşti – Băneasa (AIBB) destinat traficului regulat 
intern şi extern regional de pasageri şi marfă. El deserveşte în paralel şi traficul de aviaţie 
generală care cuprinde traficul charter VIP- bussines, traficul aeronavelor pentru activităţi 
de întreţinere, revizii şi reparaţii la SC ROMAERO – SA, precum şi traficul flotilei de 
helicoptere ale Ministerului de Interne, folosite în activitatea specifică de control şi 
intervenţii. 

Disfuncţionalităţi: 

• accesul principal rutier la cele două aeroporturi se face prin intermediul unei singure 
magistrale, respectiv Drumul Naţional DN 1 (Bucureşti – Ploieşti) cu puncte de 
conflict la intersecţiile de nivel între traficul inter-orăşenesc şi cel local; capacitatea 
actuală a căilor de comunicaţie ale oraşului către aeroporturi nu va putea prelua în 
viitor creşterile prognozate ale celor două obiective situate pe aceeaşi direcţie; 
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• transportul în comun al călătorilor care folosesc cele două aeroporturi nu este asigurat 
de mijloace rapide interconectate la o reţea de transport în comun integrat cu legături 
în direcţiile principale ale oraşului; 

• apropierea aeroporturilor de zonele rezidenţiale din partea de Nord a capitalei, unele 
în curs de dezvoltare, precum şi existenţa unor aeronave producătoare de zgomot, 
conduc la poluarea fonică a acestor zone; 

• potrivit normelor internaţionale ale aviaţiei civile, aeroportul Băneasa impune o zonă 
foarte mare în jurul său (cca. 5 km) şi pe direcţia culoarelor de acces (2 x 15 km ) ca 
zonă degajată de obstacole; această zonă acoperă aproape toată partea de nord a 
capitalei începând de la Piaţa Victoriei; 

• lipsa unor servicii complementare activităţii aeroportuare (ex. hotel tranzit, unitate 
sanitară, comerţ, servicii de comunicaţii, etc.) scade confortul şi atractivitatea 
agenţiilor de transport româneşti în raport cu standardele internaţionale. 

Activitatea celor două aeroporturi ale capitalei este în prezent supusă unui proces de 
modernizare şi dezvoltare justificat de traficul de pasageri şi marfă în creştere continuă, 
în prezent şi în perspectiva anul 2015. În acelaşi timp această activitate, esenţială 
funcţiunii de capitală şi unui oraş de mărimea Bucureştilor, dezvoltă numeroase disfuncţii 
datorate în principal faptului că cele două aeroporturi sunt situate pe aceeaşi direcţie spre 
care oraşul manifestă o tendinţă de dezvoltare, fiind totodată şi direcţia principală de 
legătură cu teritoriul ţării. 

Această situaţie specifică capitalei impune aprofundarea unor numeroase studii şi 
stabilirea cu prudenţă a unor strategii de dezvoltare care să asigure paşii următori în 
perspectiva unei dezvoltări durabile a oraşului. 

Obiectiv general: diminuarea disconfortului indus de aeroporturile civile ale Regiunii 8 
de Dezvoltare, asupra zonelor limitrofe. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Creşterea accesibilităţii spre/şi dinspre cele două aeroporturi civile ale Regiunii 8 de 
Dezvoltare  - Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni şi Băneasa. 

• Protejarea zonelor rezidenţiale din proximitatea celor două aeroporturi de poluarea 
fonică indusă de asemenea obiective. 

• Ameliorarea imaginii urbane în zona celor două aeroporturi civile, privite ca 
principale porţi de intrare în ţară/în Capitala ţării. 

Indicatori: 

• Km drum realizaţi/an; 
• Km drum modernizaţi/an; 
• Gradul de modernizare a reţelei de drumuri (%); 
• Numărul de vehicule convenţionale/oră; 
• dB (A) nivel de zgomot în zonele din vecinătatea aeroporturilor; 
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• Numărul de depăşiri ale nivelului de zgomot admis prin standardele în vigoare (dB 
(A)). 

Acţiuni tehnice:                             

• Reconfigurarea actualelor intersecţii de pe DN 1, între Bucureşti şi Otopeni, în 
vederea descongestionării şi fluidizării traficului rutier şi pietonal la sol. 

• Realizarea pasajului denivelat la intersecţia dintre DN 1 Bucureşti-Ploieşti şi accesul 
la Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea soluţiei optime pentru asigurarea unei capacităţi de trafic 
complementare de pasageri şi marfă cu mijloace de transport pe cale fixă tip CF, 
metrou etc.. 

• Realizarea unei noi legături a oraşului pe direcţia Tunari – Pipera cu accese din partea 
de est la cele două aeroporturi. 

• Reconsiderarea pe baza unui nou regulament a reclamei publicitare: reducerea 
volumului de reclame, redimensionarea şi distanţarea faţă de artera de trafic, 
interzicerea în zone cu deschideri spre obiecte de arhitectură sau vederi de peisaj 
valoroase. 

• Studierea iluminatului omogen pe timp de noapte de-a lungul întregului traseu. 
• Introducerea de indicatoare de trafic la standarde internaţionale. 
• Realizarea de plantaţii pentru izolarea fonică şi pentru mascarea unor zone construite 

cu imagini nesatisfăcătoare. 
• Fluidizarea traficului pe zona oraşului Otopeni prin realizarea unor circulaţii locale, 

bariere (parapete, zone verzi) de protecţie a pietonilor şi de izolare a traficului 
principal. 

Măsuri economice: 

• Identificarea surselor de finanţare a proiectelor de infrastructură necesare 
îmbunătăţirii accesibilităţii în zona celor două aeroporturi civile din Regiunea 8 de 
Dezvoltare; 

• Alocare de fonduri pentru plantare de arbori, acolo unde este posibil şi oportun, în 
zonele supuse riscului de poluare fonică. 

Măsuri legislative: 

• Statuarea unor noi reglementări specifice realizării de construcţii de-a lungul arterelor 
de legătură oraş-aeroporturi. 

• Respectarea zonei de protecţie pentru aeroporturi – zone în care este interzisă 
construirea de locuinţe. 

Acţiuni de informare şi educare:  

• Acţiuni de informare a locuitorilor sau potenţialilor investitori în zonele de influenţă a 
celor două aeroporturi civile a necesităţii respectării prevederilor/regulamentelor de 
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urbanism – cu referire la zone de protecţie şi zone în care este interzisă construirea de 
locuinţe. 

PM 4 – 8 

Absenţa sistemelor de management care să regleze  fluxurile de trafic 

Descrierea problemei 

Municipiul Bucureşti, atrage şi generează importante fluxuri de circulaţie (transport de 
persoane şi de mărfuri). Întrucât, într-un mediu urban dens populat precum Bucureştii, 
circulaţia rutieră reprezintă o sursă de poluare atmosferică şi fonică, această concentrare 
poate conduce la disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte relaţionarea diverselor funcţiuni 
urbane, poate fi purtătoare de riscuri pentru participanţii la trafic, este necesar ca atât 
autorităţile responsabile cu planificarea urbană cât şi cele care gestionează efectiv căile 
de transport să caute soluţii pentru fluidizarea circulaţiei şi sporirea siguranţei în trafic, 
pentru reducerea consumului de carburanţi şi a cheltuielilor de întreţinere a drumurilor 
publice, şi nu în ultimul rând, de reducere a poluării atmosferice şi fonice.  

Intensificarea traficului rutier a determinat dezvoltarea unor sisteme de control care să 
asigure utilizarea eficientă a spaţiului limitat alocat circulaţiei, în condiţii de siguranţă 
crescută şi de reducere a poluării. 

Controlul traficului din sistemele de trafic rutier are ca obiect creşterea capacităţii de 
trafic a reţelelor rutiere în urmatoarele condiţii:  

- creşterea eficienţei pentru participanţii la trafic (economie de timp şi de 
carburanţi, creşterea gradului de confort prin servicii de informaţii şi de asistenţă 
service);  

- creşterea gradului de siguranţă pentru participanţii la trafic şi pentru factorii 
învecinaţi spaţiului rutier;  

- reducerea poluării mediului (poluare sonoră, poluarea aerului şi a apei etc.).  

Sistemele de trafic se compun din:  

- trasee, tronsoane cu unul sau dublu sens, fiecare sens beneficiind de una sau mai 
multe fire sau culoare de circulaţie, din care un fir sau două pot fi rezervate 
transportului public;  

- noduri rutiere sau intersecţii care pot fi cu 3 sau mai multe căi sau ramuri de 
acces.  

Configuraţia sistemelor de trafic se completează cu traversări sau refugii pietonale, cu 
locuri de parcare sau de întoarcere etc. şi poate cuprinde mai multe tronsoane şi noduri 
rutiere.  

 

 156



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

 

Nodurile rutiere mononivel sunt elementele cele mai sensibile pentru traficul rutier, 
deoarece prilejuiesc cele mai frecvente situaţii conflictuale între participanţii la trafic, 
care se deplasează pe direcţii diferite sau care-si schimbă direcţia din momentul intrării în 
intersecţie şi până la părăsirea sa. În abordarea reglementării traficului rutier în nodurile 
rutiere intervin următoarele grupe de parametri:  

- parametri generali, provenind din politica de transporturi într-o anumită regiune şi 
priorităţile rezultate din acestea, tipologia şi amplasarea intersecţiilor şi aspectele 
juridice instituţionale şi sociale, respectiv statutul administrativ şi financiar, 
jurisdicţia poliţienească şi de întreţinere;  

- parametri fizici rezultând din dimensiunile şi alinierea intersecţiilor;  
- parametri de trafic şi de securitate, rezultând din repartizarea fluxului şi din 

variaţia sa orară, zilnică sau sezonieră, precum şi aspecte legate de circulaţia 
pietonilor sau a vehiculelor de transport public, aspecte legate de securitate şi de 
semnalizare;  

- parametri de mediu care au în vedere aspectele legate de: urbanism şi peisaj, 
activităţile riverane şi staţionări, precum şi nivelul de zgomot.  

Separarea temporară a circulaţiei conflictuale se poate realiza prin: reglementări prin 
reguli de prioritate şi semnalizări fixe, reglementări prin agent şi reglementări prin 
semnalizare luminoasă.  

Dacă prima este cea mai rapidă, iar cea de a doua este foarte flexibilă (ambele aplicabile 
la noduri secundare), reglementarea prin semnalizare luminoasă are o mare răspândire şi 
o eficienţă în creştere ca urmare a evoluţiei conceptuale şi tehnice a soluţiilor adoptate şi 
a gradului de automatizare la care se pretează.  

Un sistem de reglementare a traficului pentru o intersecţie întruneşte:  

 Echipamente de achiziţie a datelor privitoare la trafic. În această categorie intră 
senzorii de tip bandă inductivă având diferite forme şi dimensiuni şi care se amplasează 
sub calea de acces în intersecţie. În cazuri mai speciale, se utilizează detectoare radar sau 
cu raze infraroşii care prezintă dezavantajul că pot fi perturbate în cazul precipitaţiilor 
abundente. Toate aceste sisteme dispun şi de un detector la care se cuplează senzorul şi 
care emite semnalul necesar către tabloul de comandă.  

 Echipamente de semnalizare luminoasă care sunt montate sub forma de baterii 
luminoase colorate ce se adresează diferitelor categorii de participanţi la traficul rutier. Pe 
lânga bateriile principale mai există baterii repetitoare de semnal pentru repetarea în 
profunzime a semnalizării pentru a fi perceput de întregul grup de participanţi în trafic.  

 Tabloul de comandă sau controlorul de trafic, care este amplasat în proximitatea 
intersecţiilor şi care recepţionează semnalele de la detectoarele de trafic, aplică planul de 
semnalizare şi comandă bateriile de semnalizare potrivit programelor implementate.  
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Planul de semnalizare este un ansamblu de programe care asigură elaborarea soluţiilor 
pentru comanda optimă a semafoarelor, în raport cu fluctuaţiile de trafic.  

În cazul unei intersecţii independente, se pot aplica programe de reglare la intervale fixe 
(sistemele ce se bazează pe o automatizare clasică), sau programe de reglare adaptivă 
care ţin seama de fluctuaţiile momentane ale traficului rezultate din măsurători. Reglarea 
adaptivă aplică algoritmi de programare aciclică sau ciclică, testaţi şi verificaţi ca având 
rezultate optime pentru anumiti parametri de trafic orar sau zilnic.  

Intersecţiile unui tronson rutier, care funcţionează în regim coordonat, beneficiază de un 
nivel de microreglare care tine seama de parametrii de programare ai tronsonului rutier, 
iar, în cazul unei reţele, coordonarea în ansamblu a traficului este încredinţată unui nivel 
de macroreglare.  

Sistemele moderne adaptive includ echipamente de calcul capabile să sustină sistemele de 
programare prezentate, sisteme care sunt rezultatul unor importante etape pregătitoare de 
simulare şi testare, aplicate fiecărei intersecţii sau fiecărui sistem de trafic rutier având în 
vedere parametrii specifici ai acestora.  

Elemente de strategie a reglementării 

Strategia de reglementare adaptivă implică tehnologie informatică şi importante 
preocupări de modelare şi simulare. Această strategie este alternativa modernă la strategia 
de reglementare cu timpi fixati, care este înlocuită treptat.  

Reglementarea adaptivă depinde de informţiile recoltate printr-o reţea de detectare cu 
diferite caracteristici potrivit cu natura circulaţiei şi tipurile de informaţii necesare 
reglării. Reţeaua de detectare este formată din detectoare rutiere, detectoare pentru 
transportul în comun şi detectoare pentru pietoni.  

Detectoarele pentru transportul în comun sunt cu elemente pasive, bucle de detecţie pe 
culoarul rezervat, dispozitive de contact pe linia aeriană de alimentare a tramvaielor sau 
troleibuzelor sau şine izolate de transport. Elementele de detecţie active prin radio IF sunt 
fiabile, identifică corect vehiculele, dar presupun costuri mai mari.  

Elementele de detecţie pentru pietoni , cele mai raspândite , sunt butoane acţionate de 
pietoni, (dispozitivele cu raze infraroşii nu şi-au dovedit încă eficienţa).  

Strategia bazată pe reglementarea adaptivă are în vedere, pe lângă alegerea sistemelor de 
detecţie, şi amplasarea lor şi evaluarea încărcării fiecarei intersecţii şi ramuri ale acestora, 
precum şi studierea fluctuaţiilor orare şi săptămânale sau sezoniere. În funcţie de 
parametrii obţinuţi, se poate formula cererea de programe de reglementare şi regimul 
dorit de funcţionare ca intersecţii izolate sau coordonate.  
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Programele de reglementare adecvate pentru diferite intensităţi şi situaţii de trafic pot fi 
schimbate manual sau prin mecanism de temporizare însă soluţia cea mai modernă este 
alegerea programelor în funcţie de trafic.  

Sisteme de control trafic zonal 

Dezvoltarea sistemelor de semnalizare şi eficienţa acestora au stat la baza realizării unor 
sisteme de control al traficului zonal, care integrează sisteme de semnalizare în reţea 
urbană cu sisteme de control pe tronsoane interurbane pe distanţe medii-mari, şi a unor 
sisteme de ghidare a transportului public. Acestea dispun de centre de monitorizare. De 
menţionat că, aceste sisteme complexe preiau funcţiuni foarte diversificate şi integrează 
un număr mare de instituţii.  

Astfel, sunt asigurate funcţiuni privind:  

 semnalizare rutieră adaptivă;  
 controlul vitezei,  
 afişaj variabil al ghidajelor rutiere, respectiv ghidarea dinamică a rutelor;  
 detectarea rapidă şi informarea asupra accidentelor rutiere;  
 controlul poluării; 
 informaţii pentru conducători (service, staţii de benzină);  
 informaţii privind evoluţia stării meteo;  
 informaţii privind parcările; 
 informaţii privind conexiunea cu alte mijloace de transport.  

În scopul menţinerii în regim operaţional a acestei game de funcţiuni, sunt cooptate la 
nivelul operaţional autoritatea municipală pentru controlul semnalizării traficului :  

- centre de ghidare a traficului regional;  
- biroul operaţional al Poliţiei;  
- biroul meteorologic;  
- asociaţii automobilistice;  
- centrul de control al transportului public;  
- administrarea parcărilor;  
- puncte mobile de achiziţii date etc.  

Se întelege că astfel de sisteme au ca suport reţele importante, cu un nivel înalt de 
informatizare şi utilizând o gamă largă de echipamente de semnalizare şi de indicatoare 
programabile. O caracteristică a tuturor acestor sisteme este dezvoltarea lor pe etape şi 
integrarea în timp.  

Pentru realizarea unui sistem de semnalizare a traficului urban este necesar să se asigure 
următoarele elemente :  
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- un sistem de evaluare a parametrilor specifici elementelor reţelei;  
- un sistem de modelare şi simulare a planurilor de semnalizare; 
- reţea de semnalizare cu unul sau mai multe puncte de control computerizat.  

Sistemele de evaluare sunt de cele mai multe ori mobile şi sunt montate pe perioade 
limitate pe arterele de acces în intersecţii. Acestea pot acumula date asupra fluctuaţiilor 
traficului pe parcursul zilei şi săptămânal.  

Sistemul de modelare şi simulare utilizează aceste date precum şi datele privind 
caracteristicile nodurilor reţelei şi evaluează eficienţa diferitelor planuri de semnalizare. 
În acest scop dispune de următoarele componente :  

- colecţia de reprezentări ale elementelor reţelei rutiere (în principal privind 
intersecţiile) şi ale datelor caracteristice acestora;  

- module alternative privind regimurile de funcţionare a nodurilor rutiere;  
- module de alimentare a modelelor cu datele caracteristice ale nodurilor rutiere;  
- module de aplicare a cererilor de acces în intersecţii: aplicarea cererilor de acces 

poate urma schema ridicată de componenţa de evaluare a situaţiei reale sau poate 
prelimina diferite evoluţii ale situaţiei reale sau situaţii la limită.  

Deoarece, în multe cazuri, sistemele de transport sunt combinate (auto-/cale ferată, auto-
/naval, auto-/aerian etc.) s-a ajuns la cerinţa de realizare a sistemelor integrate de trafic, 
care cuprind aspecte de trafic şi aspecte de transport utilizând un sistem de comunicaţii 
comun.  

Ghidarea traficului şi sistemele de control conduc la o nouă abordare în ingineria 
sistemelor de trafic. Noile tehnologii adaugă conceptului tradiţional din domeniul 
transporturilor auto numit "vehicule zero triplu" (zero emisii, zero zgomot, zero 
accidente) şi problema specifică traficului actual - congestionarea.  

Ex: În Bucureşti, pentru transportul public de suprafaţă, prin RATB, a fost implementat 
sistem de management de trafic pe liniile de metrou uşor, care au înlocuit o parte din 
vechea infrastructură de tramvai. Managementul de trafic pe linia 41 este realizat cu 
sistemul SPOT - UTOPIA bazat pe optimizarea traficului în ansamblul sǎu cu favorizarea 
cererii de trecere a tramvaiului prin intersecţie fǎrǎ a perturba traficul de pe celelalte 
direcţii. Este o strategie de control a semaforizării, ce calculeză estimările semaforizării 
în timp real, cu scopul de a minimiza costurile totale socio-economice ale sistemului de 
trafic . 

Obiectiv general: protejarea calităţii factorilor naturali ai mediului şi diminuarea poluării 
fonice pe întreg teritoriul regiunii Bucureşti – Ilfov, prin sporirea accesibilităţii şi 
ameliorarea condiţiilor de deplasare la nivelul Aglomeraţiei Urbane Bucureşti, în relaţie 
cu Regiunea 8 de Dezvoltare şi cu teritoriul naţional. 
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Obiective specifice/Ţinte: 

• Realizarea, în cadrul Regiunii 8 de Dezvoltare, a unui sistem de management al 
transportului public de suprafaţă, care să fie integrat în managementul traficului 
general. 

• Realizarea sistemelor de cale proprie pentru tramvaie în vederea realizării unui sistem 
de transport rapid şi independent, cu posibilitate de extindere spre zonele periferice. 

• Realizarea unui sistem de transport integrat metrou uşor – cale ferată pentru creşterea 
îmbunătăţirea accesului şi a transferului de călători în întreaga zonă metropolitană. 

Indicatori: 

• Km cale proprie realizaţi/an; 
• Număr de călători transportaţi/an. 

Acţiuni tehnice: 

• Sisteme inteligente de management trafic pentru tronsoanele de drumuri, ce vor 
asigura conexiunea radială a arterelor majore ale municipiului cu inelul de trafic  
metropolitan: 

 A1 (E 81) tronson: Sector 6 – comuna Ciorogârla,  

 A 2 tronson: Sector 3 – comuna Glina;  

 DN1 (E 60) tronson: Sector 1- comuna Baloteşti;  

 DN 1A tronson: Sector 1 – oraş Buftea; 

 DN2 (E 85 – E 601) tronson: Sector 2 – comuna Afumaţi; 

 DN 3 tronson: Sector 2 – oraş Pantelimon; 

 DN4 tronson: Sector 4 – oraş Popeşti-Leordeni; 

  DN 5 (E 70 – E 85) tronson: Sector 4 – comuna Jilava; 

 DN6 (E 70) tronson: Sector 5 – oraş Bragadiru; 

 DN7 tronson: Sector 1 – oraş Buftea. 

• Studierea posibilităţii de extindere a liniilor de tramvai – tren regional în special spre 
Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni. 
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• Studierea şi alegerea soluţiei optime pentru extinderea sistemelor de transport de mare 
capacitate şi nivel redus de emisii. 

Măsuri economice: 

• Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte de dotare sisteme de management al 
traficului, necesare îmbunătăţirii sistemelor de transport din Regiunea 8 de 
Dezvoltare. 

PM 4 - 9 

Existenta haldelor de deşeuri industriale (abandonate şi neconforme)  

Descrierea problemei:  

Haldele de deşeuri industriale (abandonate şi neconforme) din Regiunea 8 Bucureşti – 
Ilfov pot fi regăsite în mai multe locaţii, respectiv: 

• marile platforme industriale (S.C. NEFERAL S.A., S.C. ACUMULATORUL S.A., 
S.C. I.M.N.R. S.A., I.F.I.N. – Măgurele); 

• C.E.T. – urile;  
• complexele zootehnice (S.C. AVICOLA BUFTEA S.A. şi S.C. PICOVIT ROM-

IMPEX S.R.L.);  
• sondele de extracţie şi reţelele de transport a produselor petroliere aparţinând S.C. 

PETROM S.A.; 
• depozitele de la staţiile de distribuţie a carburanţilor. 

La nivelul judeţului Ilfov a fost creată o staţie de transfer a deşeurilor provenite din 
industrie (în conformitate cu Strategia de Evacuare a Deşeurilor din România), amplasată 
în cadrul societăţii S.C. ARTECA S.A. Jilava. Deşeurile provenite din sectorul zootehnic 
sunt colectate şi predate la S.C. PROTAN S.A., amplasat în judeţul Ilfov. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Inventarierea tuturor agenţilor economici care produc deşeuri industriale şi 
conformarea acestora cu legislaţia de mediu în vigoare privind depozitarea deşeurilor 
industriale. 

• Refacerea zonelor afectate în urma abandonării şi a depozitării necontrolate a 
deşeurilor industriale. 

Indicatori: 

• Numărul de agenţi economici care produc deşeuri industriale din regiune. 
• Cantitatea de deşeuri industriale produse. 
• Suprafeţele de teren afectate de aceste deşeuri. 
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Acţiuni tehnice:                             

• Realizarea unei baze de date privind agenţii economici care produc deşeuri industriale 
şi actualizarea acesteia în permanenţă. 

• Monitorizarea agenţilor economici producători de deşeuri industriale, precum şi a 
modului de evacuare a acestora (permanent). 

• Elaborarea de programe pe termen scurt care să vizeze închiderea depozitelor 
improprii de deşeuri industriale, neconforme şi abandonate şi aducerea zonelor 
afectate la starea iniţială. 

Măsuri legislative: 

• Interzicerea depozitării deşeurilor de orice fel în locuri neamenajate şi neautorizate. 
• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare 

referitoare la gospodărirea deşeurilor, inclusiv a celor industriale. 

PM 4 -10  

Lipsa informaţiilor cu privire la starea solului şi a vegetaţiei forestiere şi a unui 
sistem regional de monitorizare sol – teren pentru agricultură, precum şi sol – 
vegetaţie forestieră pentru silvicultură  

Descrierea problemei: 

În regiunea 8 Bucureşti-Ilfov , deşi este cea mai mică din punct de vedere al suprafeţei pe 
care aceasta se întinde, comparativ cu alte regiuni de dezvoltare ale României, sunt 
prezente atât suprafeţe alocate sectorului agricol cât şi sectorului silvic. 

O prezentare detaliată a  modului de ocupare a fondului funciar pentru judeţul Ilfov este 
prezentată în tabelul următor: 
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Agricol Terenuri  neagricole 
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158328 110099 105699 1973 1552 875 26500 1191 5474 15064 

Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe:  

Terenuri  agricole (110099 ha), din care: 

 Arabil                    105699 ha 

 Păşuni  şi fâneţe          1973  ha  

 Vii                             1552   ha      

 Livezi                                   875    ha   

Terenuri neagricole (48229 ha), din care:  

      Suprafeţe forestiere   26500 ha 

      Teren neproductiv                1191 ha 

      Râuri, lacuri, bălţi                 5474 ha 

      Altele (drumuri, construcţii etc.)    15064 ha 

În următoarele comune, s-au identificat terenuri degradate inapte pentru o agricultură 
eficientă:          

Afumaţi  3 ha 

Bragadiru  6 ha   (malurile râurilor Ciorogârla şi Sabar) 
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Cernica  3 ha  (pe marginea izlazului comunal) 

Chiajna    31 ha ( păşune cu exces de umiditate) 

                 13,23 ha (mlastină  - domeniul privat al comunei) 

                  63,80 ha (suprafaţa cu umpluturi şi denivelări neproductive) 

În domeniul privat  al comunei  s-au identificat :  

Găneasa     4 ha 

Grădiştea 2 ha 

Măgurele    1 ha 

Pantelimon   3 ha 

Buftea          2 ha 

Pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor au fost realizate lucrări de ameliorare a 
terenurilor degradate (pe o suprafaţă de 2030 ha) şi predate următorilor beneficiari: 

- SA Spicul Tunari  II Aeroport (71 ha) 
- SC Agropol Popeşti Leordeni (50 ha) 
- CL Tunari  Izlaz comunal (30 ha) 
- SC  Agroindaf  Găneasa - livada (100 ha) 
- SC Agrogeneral Moara Vlăsiei (130 ha) 
- SC Agricolserv  Ştefăneşti - Rovina Mare (120 ha) 
- Agroindcom Periş - Ciuperca  (166 ha) 
- Agroindaf  Petrăchioaia - Maineasa (90 ha) 
- Consiliul Local  Ştefăneştii de Jos - Stoicescu (50 ha) 
- SA Spicul Tunari - Petre Ghenu (72 ha) 
- Mânăstirea  Pasărea Brăneşti (59,50 ha) 
- USAMVB  Moara Domnească Găneasa (262,5 ha) 

Deasemenea, se va ameliora suprafaţa de 829 ha pe următoarele amplasamente: 

- Consiliul Local Jilava - Sifonarul (30 ha) 
- SC Cilezo Ciorogârla (55 ha)  
- CL Chiajna - La Catane (31 ha) 
- USAMVB - Moara Domnească - Afumaţi (108,5 ha)                   
- Pantelimon (169,5 ha)   
- PF Văcăroiu  Dascălu (60 ha)                                                                    
- Găneasa (160 ha) 
- CL Găneasa - Livada(80ha)   
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- Izlaz Dimieni Tunari (70 ha)    
- SA Pont A Celles (65 ha)  

Se prevăd şi lucrări noi de ameliorare pe suprafaţa de 1460 ha. 

Obiective specifice / Ţinte:  

• Reabilitarea zonelor agricole şi forestiere.  
• Promovarea şi implementarea „Ghidului bunelor practici agricole” la nivelul regiunii 

8 Bucureşti - Ilfov. 
• Amenajarea/refacerea perdelelor forestiere de protecţie în lungul căilor de 

comunicaţie rutiere şi feroviare şi din jurul altor obiective. 
• Îmbunătăţirea calităţii solurilor şi a stării vegetaţiei forestiere.  
• Realizarea unui sistem regional de monitorizare  sol - teren pentru agricultură, precum 

şi sol -vegetaţie pentru silvicultură. 

Indicatori: 

• Suprafaţa agricolă şi cea forestieră (ha). 
• Numărul speciilor din floră şi faună sălbatică, cu statut legal de protecţie, dependente 

de aceste zone.  
• Volumul floră/faună salbatică  ce poate fi cules/capturat. 

Acţiuni tehnice:                             

• Păstrarea terenurilor agricole în jurul lacurilor şi zonelor împădurite (în special pentru 
hrana vânatului şi a speciilor de faună existente în zonă, în special a păsărilor). 

• Plantarea de perdele de protecţie cu specii tradiţionale în jurul lacurilor, sau refacerea 
zonelor verzi din jurul lacurilor. 

• Realizarea cadastrului terenurilor agricole/forestiere  din regiune.  
• Protecţia eficientă a speciilor de floră şi faună sălbatică care se găsesc pe terenurile 

forestiere. 
• Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună dependente de zonele urbane 

(termen 2 ani). 
• Demarcaţia cu perdele de protecţie a zonelor agricole (specii tradiţionale). 
• Interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor de orice tip pe soluri şi în pădure. 
• Angajarea şi instruirea personalului existent în scopul de a menţine într-o stare bună 

calitatea solurilor şi a vegetaţiei forestiere. 

Măsuri legislative: 

• Interzicerea construcţiilor de orice fel pe malurile lacurilor, pe apă, sau în parcurile şi 
grădinile publice (în zona de spaţiu verde). 

• Interzicerea schimbării destinaţiei iniţiale (agricol, forestier). 
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• Interzicerea deversărilor de orice fel în apele de suprafaţă şi a depozitării necontrolate 
a oricăror tipuri de deşeuri pe terenuri agricole/forestiere . 

• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare. 

PM 4 –11 

Absenţa unui cadastru al sit-urilor contaminate 

Descrierea problemei 

• La nivelul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov s-a identificat până în prezent o suprafaţă totală 
de  teren de aproximativ 46,21ha, contaminată în jurul:  

• marilor platforme industriale (S.C. NEFERAL S.A., S.C. ACUMULATORUL S.A., 
S.C. I.M.N.R. S.A., I.F.I.N. – Măgurele), 

• complexelor zootehnice (S.C. AVICOLA BUFTEA S.A. şi S.C. PICOVIT ROM-
IMPEX S.R.L.),  

• sondelor de extracţie şi reţelelor de transport a produselor petroliere aparţinând S.C. 
PETROM S.A. 

• altor depozite de la staţiile de distribuţie a carburanţilor. 
 

Obiective specifice / Ţinte:  
• Inventarierea tuturor sit-urilor contaminate existente la nivelul regiunii; 
• Identificarea agenţilor economici care produc deşeuri periculoase şi care, prin 

depozitarea neconformă cu legislaţia de mediu în vigoare, ar putea contamina alte 
situri; 

• Elaborarea unei strategii de refacere a acestor situri contaminate, inclusiv prin 
dezvoltarea unor studii de cercetare a acestor situri contaminate. 

 
Indicatori: 
• Numărul de sit-uri contaminate existente la nivelul regiunii. 
 
Măsuri legislative: 
• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare 

referitoare la gospodărirea deşeurilor, inclusiv a celor industriale şi periculoase. 
 
Acţiuni de implementare:  
• Actualizarea bazei de date cu suprafeţele contaminate şi a agenţilor economici care 

produc deşeuri periculoase (termen 1 an). 
• Monitorizarea agenţilor economici producători de deşeuri periculoase, precum şi a 

modului de evacuare a acestora (permanent). 
• Elaborarea de programe pe termen scurt care să vizeze cercetarea în vederea refacerii 

sit-urilor contaminate. 
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PM 4 -12  

Nefinalizarea proiectelor de reabilitare a lacurilor şi parcurilor  

Descrierea problemei 

În regiunea 8 Bucureşti – Ilfov se găsesc lacuri naturale, seminaturale sau amenajate 
(Snagov – 575 ha, Căldăruşani - 2,24 kmp, Buftea – 307 ha, Buciumeni - 60 ha).  

La nivelul judeţului Ilfov, suprafaţa lacurilor şi  eleşteielor reprezintă 1.92 % din 
suprafaţa judeţului. Dintre acestea amintim: tributar cursului de apă Saulei: Lacul Roşia 
1, 2 şi 3 cu o suprafaţa acumulată de  46 ha, tributar cursului de apă Pasărea: Tunari II, 
Creţuleasca, Stefăneşti, Bolţaşu, Afumaţi I-V, Moara Domnească, Găneasa II, Găneasa 
CPMB, Cozieni, Pusnicul, Brăneşti(Liceul agricol ) Brăneşti (Liceul Sivic), Brăneşti I-
IV, V. Anei, cu o suprafaţă cumulată de 279 ha, tributar cursului de apă Sindriliţa : Drum 
Nou I-III, Găneasa IV, Sindriliţa I, Ia, şi II, Piteasca Ia, Ib, I-III cu o suprafaţă cumulată 
de 72.8 ha, tributar cursului de apă Moşţiştea : Gagu I şi II, Creţa I-III, Petrăchioaia, 
Surlari I-IV, Mâneasca I şi II cu o suprafaţă cumulată de 120 ha, tributar cursului V. 
Sticlăriei : Balta Mânăstirii, Scroviştea, Periş I şi II, Podişor I şi II, Tâncăbeşti I şi II, 
Snagov, Balta Neagră, Bărbuceanu 1-3, Vlăsia I şi II cu o suprafaţă cumulată de 945.7 ha, 
tributar cursului  Cociovalişte: Ostratu – Oracu, Corbeanca I şi II, Petreşti I-IV, Preoteşti 
III, Baloteşti I şi II, Căciulaţi I şi II, Moara Vlăsiei I şi II, Căldăruşani cu o suprafaţă 
cumulată de 707.1 ha, tributar  cursului de apă Mamina : Vadu lui Moş, Berceni I, La 
gropi, Roşu cu o suprafaţă cumulată de 41 ha. 

De-a lungul văii Colentina a fost creată o salbă de lacuri antropice, care constituie 
principalele zone de agrement pentru bucureşteni. Din amonte spre aval se înlănţuie 
lacurile Străuleşti (39 ha), Griviţa (80 ha), Băneasa (40 ha), Herăstrău (77 ha), Floreasca 
(70 ha), Tei (80ha), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123 ha), Pantelimon I (120 ha), 
Pantelimon II (260 ha), Cernica (360 ha).  

În lunca Dâmboviţei se află câteva lacuri antropice (Cişmigiu (3 ha), Carol (fost 
Libertăţii, 2 ha), Tineretului (13 ha). În afara acestor lacuri, în perimetrul oraşului se mai 
află câteva lacuri antropice disparate, cantonate în diferite excavaţii: lacurile din parcurile 
Titan, Drumul Taberei, Carol, Circului, Naţional. Cursul râului Dâmboviţa a fost complet 
modernizat şi regularizat pe toată zona Capitalei, creându-se, totodată, Lacul Morii din 
cartierul Crângaşi cu o suprafaţă de 240 ha şi un volum de circa 30 milioane m.c. (cel mai 
mare lac de acumulare din Bucureşti). 

În ceea ce priveşte reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe râul Colentina şi 
curăţarea zonelor adiacente de interes turistic în vederea reintroducerii acestora în 
circuitul turistic al municipiului Bucureşti sunt în derulare proiecte Phare.  

 

 168



  Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

 

Din examinarea situaţiei existente şi expertizarea nodurilor hidrotehnice aferente 
lacurilor, s-au proiectat următoarele categorii de lucrări: 

- Reabilitarea construcţiilor hidrotehnice pentru asigurarea stării de siguranţă şi 
tranzitării corespunzatoare a debitelor în salba de lacuri. 

- Decolmatarea şi salubrizarea lacurilor Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei şi 
Pantelimon II. 

- Reamenajarea malurilor lacurilor. 
- Prevenirea şi combaterea eutrofizarii prin lucrări de aerare. 
- Salubrizarea zonelor adiacente, de interes turistic. 

Lucrările promovate vor avea ca efect reducerea/eliminarea surselor de poluare a 
lacurilor, asigurarea unor parametri de calitate corespunzatori ai apei şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de recreere pentru locuitorii municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.  

Obiective specifice / Ţinte:  

• Reabilitarea lacurilor (de agrement şi a celor pentru alimentare cu apă). 
• Refacerea malurilor degradate (apărări de mal, dar în limitele legislaţiei în vigoare). 
• Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă.  
• Plantarea de perdele de protecţie cu specii tradiţionale în jurul lacurilor, şi/sau 

refacerea zonelor verzi din jurul lacurilor. 
• Reabilitarea parcurilor de agrement şi refacerea spaţiului verde existent (inclusiv prin 

replantări de arbori în zonele cu insuficienţă sau cu arbori lipsă). 
• Refacerea zonelor stuficole pe lacurile interioare din Bucureşti şi pe celelalte din 

judeţul Ilfov. 
• Protecţia eficientă a speciilor de floră şi faună sălbatică care se găsesc pe aceste lacuri 

şi parcuri amenajate. 
• Stoparea dragării la întâmplare şi a arderii stufului pe majoritatea lacurilor din 

Bucureşti şi Ilfov, inclusiv în aria protejată Lacul Snagov. 
• Păstrarea zonelor de halaj faţă de lacuri. 

Indicatori: 

• Numărul de lacuri din regiune. 
• Numărul de parcuri şi grădini publice din regiune. 
• Numărul speciilor de floră şi faună sălbatică, cu statut legal de protecţie, dependente 

de aceste zone (lacuri şi parcuri). 

Acţiuni tehnice:                             

• Realizarea cadastrului lacurilor şi parcurilor din regiune (termen 1 an). 
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• Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună dependente de zonele urbane 
(termen 2 ani). 

• Îmbunătăţirea aspectului estetic al lacurilor de agrement, parcurilor şi grădinilor 
publice (termen 2 ani). 

• Evaluarea periodică a stării de conservare a lacurilor, parcurilor şi grădinilor publice 
şi a speciilor de floră şi faună dependente de acestea (permanent). 

• Elaborarea de programe pe termen scurt care să vizeze extinderea activităţilor de 
protecţie a lacurilor, parcurilor şi grădinilor publice, în folosul comunităţii. 

Măsuri legislative: 

• Interzicerea construcţiilor de orice fel pe malurile lacurilor, pe apă, sau în parcurile şi 
grădinile publice (în zona de spaţiu verde). 

• Interzicerea schimbării destinaţiei iniţiale (lac, parc sau grădină publică). 
• Interzicerea deversărilor de orice fel în apele de suprafaţă. 
• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare 

referitoare la zonele umede, parcuri şi zone verzi. 

PPrroobblleemmaa  PPMM  55  

AALLIIMMEENNTTAARREEAA  CCUU  AAPPĂĂ  ŞŞII  EEVVAACCUUAARREEAA  AAPPEELLOORR  UUZZAATTEE;;  CCAALLIITTAATTEEAA  
AAPPEELLOORR  DDEE  SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ  ŞŞII  SSUUBBTTEERRAANNEE  

PM 5 – 1  

Insuficienţa sau inexistenţa reţelelor de alimentare centralizată cu apă potabilă 

Descrierea problemei 

A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Situaţia reţelelor edilitare  

Din datele puse la dispoziţie de către Primăria Muncipiului Bucureşti, numărul total de 
străzi în Bucureşti este de 5340 având  o lungime de 1820, 8 Km din care (conform 
prevederilor HCGMB nr.181/2000): 

- 334 străzi administrate de Primăria muncipiului Bucureşti prin Administraţia 
Străzilor (lungime 135,6 Km);  

- 5006 administrate de către Primăriile de sector (lungime 1685,2 Km). 

Numărul de străzi echipate cu reţele edilitare este de 4326 iar numărul străzilor fără reţele 
de apă şi canalizare 1014. În Muncipiul Bucureşti, în prezent, numărul de abonaţi ai 
societăţii Apa Nova Bucureşti S.A. se ridică la 79 340. În zonele mărginaşe ale 
Municipiului Bucureşti cca. 150.000 de persoane nu dispun de alimentare centralizată cu 
apă potabilă/retele de canalizare.  
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Pe sectoare, situaţia racordării la retelele  de alimentare cu apă şi canalizare se prezintă 
astfel: 

• Sector 1:  

- populaţie racordată la reţeaua centralizată    220 000 persoane 
- populaţie care utilizează cişmele publice    20 000 persoane 
- populaţie racordată la reţeaua de canalizare centralizată  210 000 persoane 

• Sector 2: 327 de străzi fără alimentare cu apă şi canalizare. 
• Sector 3: sunt necesare lucrări noi/extinderea reţelelor existente (aprox. 120 Km).  
• Sector 4: numărul de străzi fără reţea de canalizare se ridică la 150 (lungimea 30,899 
Km). 

Alimentarea cu apă centralizată a Capitalei este continuă, posibilele întreruperi fiind 
determinate de eventuale intervenţii în reţea în urma unor avarii sau lucrări de reabilitare 
a acesteia. Ele afectează zone restrânse ale oraşului, întreruperi de peste 24 ore fiind 
semnalate doar în timpul unor lucrări de curăţare şi dezinfecţie a conductelor de apă, 
situaţii în care populaţia este avertizată din timp prin mijloacele mass-media despre data, 
durata întreruperii şi zona afectată. 

Surse existente 

Din datele puse la dispoziţie de societatea Apa Nova Bucureşti S.A. rezultă: 

• Staţia de Tratare Roşu   capacitate de producţie 520.000 mc/zi 
• Staţia de Tratare Arcuda   capacitate de producţie  750 000mc/zi 
• Puţuri izolate pe raza Muncipiului Bucureşti  

Procentul din necesarul de apă pentru Bucureşti asigurat de fiecare staţie de tratare şi din 
surse subterane este următorul: 

• Staţia de Tratare Roşu   42% 
• Staţia de Tratare Arcuda   56% 
• Fronturi subterane    11% 

Notă:  

În curând va fi pusă în funcţiune noua Staţie de Tratare Ogrezeni care va prelua surplusul 
de apă a celor doua staţii de tratare (3 mc/s). Staţiile de tratare existente vor suferi lucrări 
de modernizare. 
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Cantităti de apa 

Cantitaţile de apă captate în prezent : 

• Staţia de tratare Roşu    aprox. 420.000 mc/zi 
• Staţia de tratare Arcuda  aprox. 560.000 mc/zi 
• Fronturi subterane   aprox. 28.000 – 42.0000 mc/zi 

(funcţioneaza dupa un anumit program) 

Notă: Cantitatea de apă propusă pentru suplimentare prin lucrări noi sau extinderi va fi de 
3000 l/s, preluaţi de noua staţie de tratare Ogrezeni (sursa datelor S.C. Apa Nova 
Bucureşti S.A.). 

În afara celor prezentate mai sus, date importante privind calitatea apei potabile au fost 
puse la dispoziţie de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 

În cursul anului 2003, calitatea apei potabile distribuită populaţiei Capitalei a fost 
supravegheată permanent şi prin recoltările efectuate la nivelul staţiilor de pompare şi a 
punctelor fixe. De la staţiile de pompare (Nord, Sud, Griviţa, Grozăveşti şi Drumul 
Taberei) s-au recoltat 1119 probe de apă care au corespuns din punct de vedere  chimic şi 
bacteriologic normelor prevăzute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile. 

B. JUDEŢUL ILFOV 

În judeţul Ilfov, reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate sunt 
deficitare. Din totalul populaţiei judeţului numai 46.660 locuitori, adică 16,6% 
beneficiază  de alimentare cu apă în sistem centralizat. 

La nivelul întregului judeţ lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile măsoară 
112,9km. Sunt necesare lucrări de extindere ale acestei reţele pe o distanţă de 1135,1km  
(9% din necesar). Din reţeaua existentă 67% ( 76,4km) necesită reabilitare. Va fi necesară 
suplimentarea celor  111 foraje de medie şi mare adâncime folosite în prezent pentru 
alimentarea cu apă în sistem centralizat, cu încă 291 foraje noi.   

În prezent, în mai multe comune ale judeţului sunt în derulare programe SAPARD pentru 
realizarea şi extinderea reţelelor existente de alimentare cu apă potabilă. 

O situaţie aparte o prezintă comuna Glina, care datorită faptului că nu poate susţine 
financiar cheltuielile generate de exploatarea celor 2 km de reţea şi a gospodăriei de apă 
(compusă din 3 foraje şi rezervor de înmagazinare de 500mc), nu utilizează reţeaua de 
alimentare cu apă existentă. 
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Pe teritoriul judeţului există foraje neutilizate datorită agenţilor economici care şi-au 
diminuat/încetat activitatea sau situarii acestora în afara incintelor industriale, sau chiar 
pe alte proprietăţi (S.C. ARTECA Jilava S.A., S.C. FI-BA Baloteşti). Aceste foraje 
reprezentând surse de alimentare cu apă pentru populaţie trebuie valorificate de către 
administraţia publică locală. 

Tabel nr.  4.1.2.13 Descrierea situaţiei reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 

Locuitori Reţeaua de 
distribuţie a apei 

Staţii de tratare şi 

gospodării  de apă Nr. 

Crt. 

Oraşul/ 

comuna Număr Racordaţi Neracordaţi
Existent

Km 

Necesar 
Km Existent Necesar

1 Buftea 20369 11000 9369 26,5 
E=48,0 

R=20,0 

f = 34 

r = 
2500 

f = 0 

r = 
2500 

2 Otopeni 10263 5000 5263 25,0 
E=7,2 

R=8,3 

f = 7 

r = 
1000 

f = 7 

r = 
1000 

3 Afumaţi 6634 228 6406 4,6 E=37,5 

f = 9 

r = 
1000 

f = 1 

r = 
1000 

4 Berceni 4114 - 4114 - N=27,0 - 

f = 5 

r = 
2000 

5 Bragadiru 8208 2927 5281 3,2 
E=23,5 

R=3,2 

f = 3 

r = 
1000 

f = 7 

r = 
1000 

6 Brăneşti 8556 2000 6556 0,5 E=42,5 
f = 4 

r = 500 

f = 7 

r = 
1000 

7 Cernica 9432 - 9432 - N=23,4 - 

f = 15 

r = 
2000 

8 Chiajna 8065 - 8065 - N=26,2 - 

f = 15 

r = 
2000 
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9 Chitila 12706 350 12356 1,9 
E=32,5 

R=1,5 

f = 8 

r = 
1500 

f = 4 

r = 
1000 

10 Ciorogârla 4931 - 4931 - N=22,0 - 

f = 4 

r = 
1500 

11 Clinceni 4951 - 4951 - N=42,0 - 

f = 4 

r = 
1500 

12 Cornetu 5024 1800 3224 2,0 
E=22,2 

R=2,0 

f = 2 

r = 500 

f = 5 

r = 
1000 

13 Dărăşti Ilfov 2941 - 2941 - N=11,6 - 
f = 2 

r = 500 

14 1 Decembrie 9456 4016 5440 2,0 
E=13,5 

R=2,0 

f = 3 

r = 500 

f = 5 

r = 
1000 

15 Dobroieşti 6565 - 6565 - N=28,6 - 

f = 12 

r = 
2000 

16 Domneşti 6338 - 6338 - N=27,7 - 

f = 12 

r = 
2000 

17 Dragomireşti 
Vale 4296 - 4296 - N=12,1 - 

f = 8 

r = 
1500 

18 Găneasa 4219 - 4219 - N=31,5 - 

f = 8 

r = 
1500 

19 Glina 7167 - 7167 2,0 
E=19,2 

R=2,0 

f = 3 

r = 500 

f = 5 

r = 
1000 

20 Jilava 11918 640 11278 0,5 E=14,4 
f = 4 

r = 500 

f = 8 

r = 
1500 

21 Măgurele 9332 3500 5832 6,8 E=26,3 f = 2 f = 5 
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R=5,1 r = 500 r = 
5000 

22 Mogoşoaia 5260 - 5260 - N=31,9 
f = 5 

r = 500 

f =  10 

r = 
1000 

23 Pantelimon 16086 2420 13666 2,5 
E=31,9 

R=2,5 

f = 4 

r = 500 

f = 5 

r = 
2500 

24 Popeşti 
Leordeni 15217 3600 11617 5,5 

E=31,3 

R=1,8 

f = 6 

r = 500 

f = 10 

r = 
2500 

25 Ştefăneştii 
de Jos 4140 - 4140 - N=34,4 - 

f = 10 

r = 
2000 

26 Tunari 3831 - 3831 - N=29,8 - 

f = 6 

r = 
1000 

27 Vidra 8246 - 8246 - N=33,1 - 

f = 12 

r = 
2000 

28 Voluntari 30136 3860 26276 15,4 
E=94,9 

R=13,5 

f = 4 

r = 
2500 

f = 15 

r = 
2500 

29 Baloteşti 6731 2500 4231 2,5 
E=11,4 

R=2,5 

f = 11 

r = 500 

f = 1 

r = 
1000 

30 Ciolpani 4474 - 4474 - N=18,1 - 

f = 10 

r = 
2000 

31 Corbeanca 3747 - 3747 - N=13,0 - 

f = 14 

r = 
2000 

32 Grădiştea 2897 - 2897 - N=16,4 - 

f = 5 

r = 
1000 

33 Gruiu 7117 - 7117 - N=40,0 - 
f = 12 

r = 
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2000 

34 Moara 
Vlăsiei 5862 - 5862 - N=47,2 - 

f = 10 

r = 
2000 

35 Nuci 3142 - 3142 - N=57,7 - 

f = 7 

r = 
1500 

36 Periş 7170 - 7170 - N=29,5 - 

f = 10 

r = 
2000 

37 Snagov 6087 2819 3268 12,0 
E=13,2 

R=12,0 

f = 2 

r = 
1500 

f =  5 

r = 
1000 

38 Dascălu 2567 - 2567 - N=40,0 - 

f = 5 

r = 
1000 

39 Petrăchioaia 2835 - 2835 - N=22,4 - 

f = 5 

r = 
1000 

În mai multe comune din judeţ respectiv Ştefăneştii de Jos, Gruiu, Moara Vlăsiei etc. 
există poduri sau baraje peste cursuri de apă traversate de retele edilitare (apă, canalizare, 
fibră optică, gaze, electrice etc). În mod curent proiectanţii şi constructorii reţelelor încep 
lucrările în funcţie de finanţări şi comenzi. Consiliile locale nu urmăresc traversările ca 
acestea să fie corelate astfel încât există puncte de trecere peste ape unde sunt pozate mai 
multe tipuri de estacade şi subtraversări, fiecare la distanţe şi pe poziţii asemănătoare. Se 
impune ca aceste traversări să fie executate în galerii şi estacade comune sau în casete de 
retele edilitare. Punctele critice cunoscute, existente în aceasta situaţie sunt: podul peste 
râul Gruiu amplasat în satul Lipia şi barajul rutier din satul Ştefăneştii de Jos. 

PM 5 – 2 

Lipsa sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor uzate 

Descrierea problemei 

A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Reţea de canalizare 

Descrierea situaţiei existente 
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Sistemul de canalizare a Municipiului Bucureşti colectează unitar apele reziduale 
(menajere şi tehnologice) şi cele pluviale, oraşeneşti, ca şi descărcările unor retele de 
canalizare şi vidanjări din capitală şi unele localităţi aflate în vecinatate. Toate aceste ape 
uzate sunt evacuate la Glina, neepurate în râul Dâmboviţa. 

Canalizarea Municipiului Bucureşti este structurată ca o reţea de canale colectoare 
principale, secundare şi de serviciu ce transportă şi evacuează apele uzate şi pluviale în 
caseta colectoare situată sub albia amenajată a Dâmboviţei. 

Caseta Dâmboviţa 

Amplasament - sub cuveta amenajată de apă curată a râului Dâmboviţa, are 2 fire şi pe 
unele tronsoane 3 fire, L = 39,81Km. În caseta colectoare evacuează direct 12 canale 
colectoare principale (A0 – prin 3 tronsoane, A1, A2, A3, în partea dreaptă şi B0 – prin 2 
tronsoane, B1, B2, B3, B4, B5, B6 B7, - C1, în partea stangă) şi 11 canale colectoare 
secundare (Boanca, G1, S1, S2, L1, M1, E1, U1, F1, D1, D2) 

Colectoare principale 

Colectoarele principale au L = 303,79Km, 3 tipuri de secţiuni (circulare Dn 350cm, 
ovoidale de 310/303cm şi caseta 450 x 306cm) şi sunt amplasate astfel: 

- Pe malul drept al Dâmboviţei A0, A1, A2, si A3 
- Pe malul stâng al Dâmboviţei B1, B2, B3, B4, B5, B6 si B7 
- La nord de râul Colentina C1 

Colectoare secundare şi canale de serviciu  

Colectoarele secundare au L = 790Km, canalele de serviciu şi cu lungimea racordurilor L 
= 1400,56Km au 4 tipuri de secţiuni (circulare Dn 20 - 250cm, ovoidale de 50/75 – 
195/285cm, speciale tip clopot 71/132 – 350/350cm şi casete 264 x 270cm) şi sunt 
amplasate astfel: 

- Pe malul stâng al Dâmboviţei Boanca, G1, S1, S2, M1, E1, U1, F1, D1, D2 
- Pe malul drept al Dâmboviţei L1 

Staţii de pompare şi construcţii accesorii 

Reţeaua de canalizare cuprinde: 44046 cămine de inspecţie, 39944 guri de scurgere, 
59096 racorduri de canal şi 10 staţii de pompare pentru evacuarea apelor uzate din zonele 
depresionare ale sistemului amplasate astfel: 

- Grădina Zoologica 
- Herăstrău 
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- Tei 
- Colentina 1+2 
- Pantelimon 2 
- Progresu 1+2 
- Bucur-Obor 
- Pasajul Muncii 
- Pasajul Griviţa 
- Aleea Trandafirilor 

Dimensionarea capacităţii de transport a apelor uzate 

 Volume de ape uzate transportate: 

- Debit de ape uzate   Quz =   26,2 mc/s 
- Debit de ape pluviale   Quz = 113,8 mc/s 
- Debit total    Quz = 140,0 mc/s 

Staţie de epurare a apelor menajere 

Descrierea situaţiei existente 

Sistemul de canalizare a Municipiului Bucureşti colectează unitar apele reziduale 
(menajere şi tehnologice) şi cele pluviale, orăşeneşti, ca şi descărcările unor reţele de 
canalizare şi vidanjări din unele localităţi aflate în vecinătatea Capitalei. Toate aceste ape 
uzate sunt evacuate la Glina, în prezent neepurate, reprezentând aproximativ 80% din 
debitul receptorului în aval de Bucureşti, şi au un impact puternic negativ asupra calităţii 
apei râului Dâmboviţa, influenţând de asemenea şi calitatea r.Arges. 

Proiectul iniţial al SEAU a fost elaborat în 1983-1985 (în baza unor studii realizate în 
perioada 1977-1982) şi prevedea realizarea a 3 linii individuale de epurare a apei (fiecare 
bazată pe o staţie convenţională solidă de nămol activat cu sedimentare primară) şi 
capacităţi aferente de tratare a nămolului (prin fermentare în două etape, urmată de 
deshidratare mecanică către un nămol relativ stabil) Fiecare linie de epurare a fost 
dimensionată pentru un debit de tratament complet de 7,5 m3/s cu alţi 7,5 m3/s debit ape 
pluviale numai pentru tratament mecanic. Executarea lucrărilor la Glina a demarat în 
1985. În 1988 lucrările au fost oprite, proiectul a fost modificat, aprobându-se noua 
soluţie cu 2 linii de tratare a apei. În perioada 1990-1991 lucrările au fost sistate, reluarea 
având scopul dării în exploatare a liniei 1 – epurare mecanică şi parţial a secţiunii 
auxiliare. În această perioadă studiile efectuate au stabilit că valorile estimate pentru 
debitele proiectate nu au fost atinse. 

În 1997-1998 a fost testată o sub-linie de tratare mecanică din cadrul liniei 1, rezultatele 
punând în evidentă deficienţe şi deteriorări ale structurii de rezistenţă la unităţile de 
deznisipare şi decantoarele primare, implicând înlocuirea unor elemente structurale de 
oţel. 
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Din cauza diferitelor probleme întâmpinate, obiectele tehnologice existente la SEAU 
Glina nu au fost puse în funcţiune niciodată, lucrările fiind complet abandonate în 1996. 

La nivelul de realizare atins, SEAU Glina includea următoarele obiecte tehnologice 
principale: 

Tratarea apei:  

- 2 linii identice (una aproape construită, a doua abandonată într-un stadiu incipient), cu 
următoarele componente: 

- grătare  rare (5 unităţi / linie) 
- staţie pompare (1 unitate / linie) 
- grătare dese (2 unităţi / linie) 
- deznisipator cuplat cu separator de grăsimi (6 unităţi / linie; capacitate utilă=7350 m3) 
- decantoare primare (8 bazine circulare / linie; capacitate utilă de sedimentare = 64600 

m3) 
- bazine de aerare cu nămol activat (2 unităţi / linie) – fiecare unitate având 3 bazine cu 

câte 2 compartimente, dotate cu 4 aeratoare mecanice de suprafaţă (total 48 aeratoare 
/ linie) 

- decantoare secundare (8 bazine circulare, capacitate utilă totală de stocare = 116750 
m3) 

- staţie pompare pentru nămol activat recirculat şi în exces (1 unitate / linie) 

Tratarea nămolului: 

- îngroşătoare pentru nămolul primar şi în exces (2 unităţi pentru nămolul primar, 2 
unităţi pentru nămolul în exces), capacitate = 11000 m3 

- staţie pompare pentru nămolul îngroşat (1 unitate) 
- metantancuri: 2 baterii de câte 5 rezervoare (4 unităţi pentru etapa I şi 1 unitate pentru 

etapa II de fermentare), din care 5 sunt aproape finalizate iar 5 abandonate la un nivel 
inferior. Fiecare rezervor are o capacitate de 8000 m3, (calculată pentru o perioadă de 
fermentare de 12-15 zile); şi este echipat cu sisteme de reciclare nămol şi colector 
gaze, precum şi cu instalaţii auxiliare (pompe de recirculare, schimbătoare de caldură, 
recuperatoare de caldură,  etc) 

- îngrosătoare pentru nămol fermentat (4 unităţi, fiecare cu o capacitate de 1100 m3) 
- staţie de pompare pentru nămol fermentat (1 unitate) 
- deshidratarea mecanică a nămolului fermentat, include: 

• 2 hale industriale pentru filtre presa(8 filtre / hala) şi dozarea reactivilor de 
condiţionare 

• silozuri pentru depozitarea pulberii de var (capacitate = 800 m3) 
• rezervoare pentru depozitarea clorurii ferice (4 unităţi cu o capacitate de 16 m3) 

- rezervoare de biogaz (4 unităţi de 6000 m3 fiecare) 
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Obiecte auxiliare: 

- centrală termică şi grup electrogen pentru biogaz 
- staţia principală de alimentare cu energie electrică şi transformare 
- instalaţie pentru comprimarea gazului în vederea arderii în CT 
- clădiri administrative (birouri, laboratoare, dispecer central) 
- grupuri sanitare şi spălătorie 
- cantine 
- dispeceri locali 
- atelier de întreţinere şi reparaţii 
- depozite pentru materiale 
- spălătorie auto 
- rezervoare combustibil 
- platforme pentru echipamente şi altele 
- conducte şi canale de legatură pentru circuitul apelor uzate, circuitul de nămol. 

SEAU urma să fie prevăzută cu un depozit de beton armat pentru stocarea nămolului 
deshidratat timp de 4 luni şi 2 microhidrocentrale electrice amplasate pe traseul de 
evacuare al fiecărei linii de tratare, în punctele de descărcare. 

Evacuarea nămolului: 

Ipoteza iniţiala de utilizare în agricultură a nămolului fermentat şi deshidratat s-a dovedit 
a fi neadecvată. Lucrările de construcţie a haldelor necesare depozitării namolului nu au 
mai fost începute. 

Elemente de construcţie: 

- obiecte tehnologice: structurile au fost construite din beton monolit sau prefabricat 
- construcţii auxiliare: majoritatea sunt hale industriale numai cu parter, pe stâlpi, grinzi 

şi elemente de acoperiş. Clădirile administrative, spălătoria şi cantina au 2 niveluri şi 
sunt alcătuite din cadre şi plafoane de beton turnat şi ziduri de cărămidă. 

Soluţiile constructive utilizate, tipul şi calitatea materialelor, au dus la deteriorarea 
multora dintre construcţiile existente, impunând necesitatea renovării lor. 

Echipamente  şi  instalaţii  mecanice: 

Echipamentele prevăzute în proiectul iniţial, majoritatea furnizate înainte de 1989, nu 
sunt fiabile şi au un randament scăzut în ceea ce priveşte parametrii tehnici, consumul de 
energie şi posibilităţile de automatizare. Deşi pentru unele dintre acestea concepţia de 
proiectare este corectă, lipsa materialelor speciale sau a tehnologiilor de vârf, ca şi slaba 
calitate a fabricării, împiedică funcţionarea adecvată. 
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În vederea realizării unei epurări corespunzatoare a apelor uzate orăşeneşti, Primăria  
Municipiului  Bucureşti, prin Unitatea de Implementare a Proiectului Asistenţă Tehnică 
pentru „Finalizarea Lucrărilor şi Modernizarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate 
Bucureşti” (ISPA) a derulat activităţi de colaborare cu consorţiul PELL  FRISCHMANN  
CONSULTANTS  LTD,  ROYAL  HASKONING,  GRONTMIJ  şi  ROMPROIECT  SA 
care a finalizat Studiul de Fezabilitate al proiectului. 

Oraşul Bucureşti are un sistem unitar de colectare a apelor menajere, industriale şi 
pluviale. Lucrările la staţia de epurare a apelor reziduale (SEAU) din Bucureşti, situată pe 
teritoriul judeţului Ilfov, la Glina, au început în 1986, dar s-au oprit în anul 1991.  
Aceasta inseamnă că apele reziduale sunt descărcate netratate în râul Dâmboviţa, debitul 
apelor reziduale reprezentând cel puţin 80% din debitul râului, aval de Bucureşti. Prin 
urmare, problemei trebuie să i se acorde imporţanta cuvenită.  

Pentru reducerea poluării apelor receptoare, staţia existentă trebuie finalizată şi 
modernizată în conformitate cu legislatia naţională şi cu Directivele Consiliului privind 
apele şi mediul. 

Pentru finalizarea şi modernizarea acestei staţii de epurare România beneficiază de 
finanţare ISPA. Investiţiile necesare, cu excluderea oricarei forme de asistenţă tehnică, 
implementate pe etape sunt urmatoarele: etapa I: 69 milioane Euro, etapa 2: 133 milioane 
Euro; managementul apelor pluviale: 26 milioane Euro; total estimat pentru realizarea 
tratamentului secundar de 228 milioane Euro. Conversia la tratamentul terţiar necesită 
încă 36 milioane Euro. 

Finanţarea lucrărilor de finalizare a staţiei de epurare se va face numai pentru o capacitate 
finală de epurare de 20,0 mc/s, în condiţiile în care la ora prezentei se deversează în staţia 
de epurare un debit mediu de 23.8mc/s. Având în vedere cele expuse mai sus, pentru a 
putea prelua în continuare apele uzate din Bucureşti şi din comunele care sunt racordate 
la reţeaua de canalizare a municipiului se vor aviza numai reţele de canalizare în sistem 
divizor cu evacuarea apelor pluviale în alte sisteme de canalizare decât cel actual. 

B. JUDETUL ILFOV 

În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare a apelor uzate (reţeaua existentă măsoară 
115,1km) sunt necesare lucrări de extindere pe 1109,3 km. Dintre acestea 65 % reprezintă 
înfiinţarea de reţele noi de canalizare (în localităţile judeţului în care nu există în prezent 
canalizare), iar restul de 35 % extinderea reţelelor de canalizare existente în localităţile: 
Snagov, Baloteşti, Voluntari, Popeşti Leordeni, Pantelimon, Măgurele, Jilava, Buftea, 
Otopeni, Bragadiru, Brănesti, Chitila, Cornetu, 1 Decembrie.  

Toate cele 8 statii de epurare din judeţ necesită extindere şi reabilitare. De asemenea, în 
scopul implementării Directivei 91/271/EEC transpusă în legislaţia românească prin HG 
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nr. 188/2002 privind epurarea apelor uzate  este necesară construcţia a 30 staţii noi de 
epurare. 

Exploatarea staţiilor de epurare existente este defectuoasă, cu excepţia staţiei de epurare a 
comunei Baloteşti. 

Reţeaua de 
canalizare Staţii de epurare 

Nr. 

Crt. 

Oraşul/ 

comuna 

Nr. 

Loc. 
Existentă

Km 

Necesară

Km 

Existentă

l/s 

 

Necesară 

l/s 

Acţiuni 
necesare 

implementării 
Direct. 

91/271/EEC 

1. Buftea 20369 11,8 
E- 

33,2 

1(M+B) 
40,18 

R 

40,18 

Retele –E 

St.epur.-R 

2. Otopeni 10263 20,0 
E 

12,2 

1(M) 
3.04 

R+E 

17,4 

Retele –E 

St.epur.-E+R 

3. Afumaţi 6634 - 
N 

42,1 
- 

N 

11,3 

Retele –N 

St.epur.-N 

4. Berceni 4114 - 
N 

27,0 
- 

N 

37,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

5. Bragadiru 8208 7,1 
E 

19,6 

1(M) 
6,82 

R+E 

14,0 

Retele –E 

St.epur.-E+R 

6. Brănesti 8556 0,7 
E 

42,3 

1(M) 
4,19 

E+R 

18,0 

Retele –E 

St.epur.-E+R 

7. Cernica 9432 - 
N 

23,4 
- 

N 

16,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

8. Chiajna 8065 - 
N 

26,2 
- 

N 

13,7 

Retele –N 

St.epur.-N 

9. Chitila 12706 5,8 
E 

28,6 
- 

N 

21,6 

Retele –E 

St.epur.-N 

10. Ciorogârla 4931 - 
N 

22,0 
- 

N 

14,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

11. Clinceni 4951 - 
N 

42,0 
- 

N 

8,4 

Retele –N 

St.epur.-N 
12. Cornetu 5024 5,8 E  E+R Retele –E 
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24,2 8,5 St.epur.-E+R 

13. Dărăşti 
Ilfov 2941 - 

N 

11,6 
- 

N- 

13,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

14. 1 Decem-
brie 9456 4,0 

E 

11,5 

1(M) 
3,55 

E+R 

16,0 

Retele –E 

St.epur.-E+R 

15. Dobroieşti 6565 - 
N 

28,6 
- 

N 

11,2 

Retele –N 

St.epur.-N 

16. Domneşti 6338 - 
N 

27,7 
- 

N 

10,8 

Retele –N 

St.epur.-N 

17. Dragomi-
reşti Vale 4296 

 

- 

N 

12,1 
- 

N 

7,5 

Retele –N 

St.epur.-N 

18. Găneasa 4219 - 
N 

31,5 
- 

N 

7,2 

Retele –N 

St.epur.-N 

19. Glina 7167 - 
N 

21,2 
- 

N 

12,2 

Retele –N 

St.epur.-N 

20. Jilava 11918 1,5 
E 

13,4 
- 

N 

22,3 

Retele –E 

St.epur.-N 

21. Măgurele 9332 6,2 
E 

27,0 

1(M+B) 

15,6 

E+R 

40,0 

Retele –E 

St.epur.-E+R 

22. Mogoşoaia 5260 - 
N 

31,9 
- 

N 

9,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

23. Panteli- 

mon 
16086 7,0 

E 

27,4 
- 

N 

27,3 

Retele –E 

St.epur.-N 

24. Popeşti 
Leordeni 15217 11,0 

E 

25,8 
- 

N 

25,9 

Retele –E 

St.epur.-N 

25. Ştefăneştii 
de Jos 4140 - 

N 

34,4 
- 

N 

7,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

26. Tunari 3831 - 
N 

29,8 
- 

N 

6,5 

Retele –N 

St.epur.-N 

27. Vidra 8246 - 
N 

33,1 
- 

N 

14,0 

Retele –N 

St.epur.-N 
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28. Voluntari 30136 18,2 
E 

92,1 
- 

N 

51,2 

Retele –E 

St.epur.-N 

29. Baloteşti 6731 6,0 
E+R 

7,9 

1(M+B) 

2,41 

E+R 

11,5 

Retele –E+R 

St.epur.-E+R 

30. Ciolpani 4474 - 
N 

18,1 
- 

N 

7,6 

Retele –N 

St.epur.-N 

31. Corbeanca 3747 - 
N 

13,0 
- 

N 

6,4 

Retele –N 

St.epur.-N 

32. Dascălu 2567 - 
N 

40,0 
- 

N 

4,4 

Retele –N 

St.epur.-N 

33. Grădistea 2897 - 
N 

16,4 
- 

N 

5,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

34. Gruiu 7117 - 
N 

40,0 

Cu 
Snagov 

N- 

12,1 

Retele –N 

St.epur.-N 

35. Moara 
Vlăsiei 5862 - 

N 

47,2 
- 

N 

10,0 

Retele –N 

St.epur.-N 

36. Nuci 3142 - 
N 

57,7 
- 

N 

5,3 

Retele –N 

St.epur.-N 

37. Periş 7170 - 
N 

29,5 
- 

N 

12,5 

Retele –N 

St.epur.-N 

38. Petră-
chioaia 2835 - 

N 

22,4 
- 

N 

4,8 

Retele –N 

St.epur.-N 

39. Snagov 6087 10,0 
E+R 

15,2 

1(M+B) 

3,36 

E+R 

32,3 

Retele –E+R 

St.epur.-E+R 

Datorită exploatării deficitare şi a posibilităţilor materiale reduse ale primăriilor pentru 
refacerea staţiilor de epurare la următoarele primării sunt în curs de iniţiere sau au fost 
iniţiate programe de etapizare pentru remedierea deficienţelor: Măgurele, Otopeni, 1 
Decembrie, Bragadiru, Brăneşti, Vidra şi Snagov.  

Nepreluarea de catre primării a reţelelor de canalizare abandonate sau prost 
exploatate 

- nepreluarea de către primării a reţelelor de canalizare abandonate sau prost exploatate 
S.C. GIP INSTAlL, VÂSCOFIL S.A, S.C. PICOVIT S.A. etc.; 
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- nerespectarea zonelor de protecţie la reţelele de aducţiune majore ale Capitalei de 
către unii riverani; 

- extinderea intravilanului unităţilor administrative pe suprafeţe de teren echipate cu 
reţele de desecare fără preluarea acestora de către comunitatea locală, cu funcţia de 
canalizare pluvială. 

Existenţa unor reţele de canalizare industrială la care s-au racordat şi utilizatori 
casnici între staţia de epurare şi receptorul final sau în canalizări pluviale 

Datorită faptului că înainte de anul 1990 politica de rezolvare a reţelelor de apă şi 
canalizare pentru comune se realiza la modul curent prin înfinţarea unei industrii care 
prelua şi funcţiunile de gospodărie comunală prin preluarea în reţelele acestora a 
utilizatorilor mai mici casnici sau instituţii publice. Unii dintre acesti utilizatori au 
realizat racorduri ilegale la reţelele industriale şi mai ales la reţeaua de canalizare, 
înfiinţând racorduri de obicei după staţia de epurare a industriei respective pentru a fi mai 
greu detectaţi. În această situaţie se află unităţile: Fulgerul Bragadiru, Arteca Jilava, 
Sanbuftex. 

La unităţile IFIN Măgurele şi Conserve Buftea există utilizatori mici racordaţi cu 
canalizarea menajeră la canalizarea pluvială a intreprinderii. 

Existenţa zonelor în care infrastructura de irigatii şi desecări este distrusă din cauza 
uzurii morale sau a extinderii intravilanului localităţilor.  

În judeţul Ilfov în majoritatea comunelor şi oraşelor limitrofe Municipiului Bucureşti şi în 
zonele cu potenţial de dezvoltare a funcţiunilor de agrement s-a inregistrat o creştere 
masivă a teritoriului introdus în intravilan, în detrimentul celui rămas în administrativ 
astfel: în comunele şi oraşele Otopeni, Voluntari Pantelimon, Popeşti Leordeni, Jilava, 
Bragadiru, Chiajna, Chitila şi Mogoşoaia, Clinceni, Măgurele etc. creşterea suprafeţei 
intravilanului a ajuns până 50-95% din teritoriul administrativ.  

Creşterea suprafeţei intravilanului este explicată prin expansiunea capitalei în terenurile 
adiacente nu datorită creşterii demografice locale.Creşterea teritoriului intravilanului s-a 
realizat pe suprafeţe de teren care au avut în principal funcţiuni agricole şi pe care a 
existat o infrastructură de irigaţii şi desecări. La introducerea în intravilan “A.N. Apele 
Române” a solicitat păstrarea canalelor de desecare cu funcţiune de preluare a apelor 
pluviale şi deci de transformare eventual în canalizare pluvială. Această recomandare a 
“A.N. Apelor Române” nu a fost respectată în majoritatea cazurilor întrucât primăriile nu 
au condiţionat construcţiile nou aparute de menţinerea sau devierea canalelor şi 
transformarea lor în reţele de canalizare pluvială. 

În zonele rămase în teritoriul administrativ (extravilan) doar în comuna Vidra este 
păstrată structura de irigaţii în stare mai bună întrucât există un proprietar cu o suprafaţă 
mare de teren şi care desfăşoară activităţi agricole (ICLF Vidra). 
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Din anul 2004 a început refacerea PUG-urilor de comune şi “A.N. Apele Române” a 
hotărât ca printre plansele ce se cer obligatoriu să fie şi una cu zone inundabile cu risc 
natural şi potenţial în care se vor înscrie şi reţelele de irigaţii şi desecări cu toate 
disfuncţiile lor, împreună şi cu zonele cu exces de umiditate. Aceste planuri se primesc 
numai semnate şi ştampilate de primarul comunei sau oraşului şi se face automat 
corelarea cu “Planul de apărare împotriva inundatiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale 
“. Până la data prezentei există 4 comune care au întocmit aceste planuri, acestea fiind 
Bragadiru, Domneşti, Brăneşti, Chiajna şi este în curs de întocmire planul comunei 
Corbeanca. 

Lista comunelor unde există o situaţie clară a reţelelor de desecare şi starea 
acestora: 

Nr. 

crt. 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Suprafaţa 
analizată 

Scara 
hărţii 

de 
risc* 

Elaboratorul 
hărţii Metodologia utilizată 

1 Bragadiru Teritoriul 
administrativ 25000 S.C. DE 

LUXE S.R.L.

Conform 
H.G. nr. 
382/2003 

H.G. nr. 
47/2003 

Alte 
metodologii 

Legea nr. 
575/2001 

2 Brăneşti Teritoriul 
administrativ 25000 

S.C. MINA-
M-COM. 

S.R.L. 
 Legea nr. 

575/2001 

3 Domneşti Teritoriul 
administrativ 25000 S.C. GEOID 

S.R.L.  Legea nr. 
575/2001 

4 Chiajna Teritoriul 
administrativ 25000 S.C. GEOID 

S.R.L.  Legea nr. 
575/2001 

5 Corbeanca (în 
lucru) 

Teritoriul 
administrativ 25000 

S.C. MINA-
M-COM 
S.R.L. 

 Legea nr. 
575/2001 

6 Clinceni (în 
lucru) 

Teritoriul 
administrativ 25000 S.C. GEOID 

S.R.L.  Legea nr. 
575/2001 

7 Măgurele în 
lucru) 

Teritoriul 
administrativ 25000 S.C. GEOID 

S.R.L.  Legea nr. 
575/2001 

PM 5 –3 

Pierderi în reţele de distribuţie a apei potabile şi lipsa unor sisteme eficiente de 
economisire a apei pentru uz casnic şi industrial 
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Descrierea problemei 

Sisteme de monitorizare 

Dispecerat central SC ANB SA 

Staţia de tratare Roşu are în componenţa ei un dispecerat central pentru preluarea 
automată a datelor, prin programul de preluare “on-line”, de la toate captările subterane 
din afara municipiului Bucureşti, de suprafaţă, noduri hidrotehnice şi staţiile de tratare 
Roşu şi Arcuda: 

• Fronturile de foraje Bragadiru  
• Fronturile de foraje Arcuda 
• Fronturile de foraje Ulmi 
• Staţia de tratare Arcuda 
• Staţia Roşu (dispeceratul local) 
• Captarea Crivina, 
• Nodul hidrotehnic Roşu 
• Nodul hidrotehnic Bragadiru 
• Nodul hidrotehnic Dragomireşti 
• Nodul hidrotehnic Sabar 
• Sistemul de înmagazinare, pompare şi distribuţie a apei potabile în municipiul 

Bucureşti. 

Dispecerat local 

Staţia de tratare Arcuda  are în componenţa ei un dispecerat local pentru preluarea 
automată a datelor, şi trimiterea lor, prin programul de preluare “on-line” la dispeceratul 
central situat la Staţia Roşu.  

Laborator 

Staţia Roşu dispune de laboratoare de chimie, biologie şi bacteriologie echipate pentru 
controlul permanent al apei brute şi a celei tratate distribuite în sistemul de alimentare cu 
apă potabilă a capitalei. 

Instalaţii de măsurare cantitative şi calitative a debitelor 

• Frontul de captare de mare adâncime Municipiul Bucureşti, măsurarea apei captate se 
face prin contori montaţi pe conductele de refulare de la foraje. 

• Frontul de captare de medie adâncime Municipiul Bucureşti, măsurarea apei captate 
se face prin contori montaţi pe conductele de refulare de la foraje. 
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• Frontul de captare de mică adâncime Municipiul Bucureşti, măsurarea apei captate se 
face prin contori montaţi pe conductele de refulare de la foraje. 

• Fronturile de foraje Bragadiru, măsurarea apei captate se face prin contori montaţi pe 
colectoarele, ce transportă apa spre oraş. 

• Fronturile de foraje Arcuda, măsurarea apei captate se face prin apometre montate la 
fiecare foraj (toate defecte). 

• Fronturile de foraje Ulmi, măsurarea apei captate se face prin contori montaăi în 
nodul hidrotehnic Bacu (pe fiecare aducţiune în parte). 

• Captarea Brezoaiele, instalaţii de măsurare a debitului: mira hidrometrica.  
• Captarea Crivina, apa brută - mira hidrometrică, debitmetre şi analizoare automate 

pentru indicatorii: volum, debit, temperatură, pH, turbiditate şi conductivitate, 
montate la staţiile de pompare şi în nodul hidrotehnic care asigură tranzitarea apei pe 
canalul deschis în canalul dublu casetat. 

• Forajele de medie adâncime pentru apa tehnologică - nu sunt dotate cu apometre. 
Înregistrarea debitelor captate se face funcţie de orele de funcţionare şi capacitatea 
pompelor.  

• Evacuare - nu se face măsurarea debitelor de ape uzate (menajere şi tehnologice) 
evacuate. 

• Staţia de tratare Arcuda  

- apa brută - debitmetre şi analizoare automate pentru indicatorii: volum, debit, 
temperatură, pH, turbiditate şi conductivitate; 

- apa tratată - debitmetre şi analizoare automate pentru indicatorii: volum, debit, 
temperatură, pH, turbiditate şi conductivitate. 

Forajele de mică adâncime pentru apa tehnologică - nu sunt dotate cu apometre. 
Înregistrarea debitelor captate se face funcţie de orele de funcţionare şi capacitatea 
pompelor  

Evacuare - nu se face măsurarea debitelor de ape uzate (menajere şi tehnologice) 
evacuate. 

• Staţia Roşu (dispeceratul local) 

- apa brută - mira hidrometrică, debitmetre şi analizoare automate pentru 
indicatorii: volum, debit, temperatură, pH, turbiditate şi conductivitate. 

- apa tratată - debitmetre şi analizoare automate pentru indicatorii: volum, debit, 
temperatură, pH, turbiditate şi conductivitate. 

Forajele de medie adâncime pentru apa tehnologică - nu sunt dotate cu apometre. 
Înregistrarea debitelor captate se face funcţie de orele de funcţionare şi capacitatea 
pompelor.  
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Evacuare - nu se face măsurarea debitelor de ape uzate (menajere şi tehnologice) 
evacuate. 

• Nodul hidrotehnic Roşu 

- apa potabilă - nu se face măsurarea debitelor de apă potabilă tranzitată, dar se 
analizează prin aparatura montată în nodurile hidrotehnice şi conectată la sistemul 
informaţional on-line, indicatorii temperatură, Ph, turbiditate şi conductivitate. 

• Nodul hidrotehnic Bragadiru 

- apa potabilă - nu se face măsurarea debitelor de ape potabilă tranzitată, dar se 
analizează prin aparatura montată în nodurile hidrotehnice şi conectată la sistemul 
informaţional on-line, indicatorii temperatură, Ph, turbiditate şi conductivitate. 

• Nodul hidrotehnic Dragomireşti 

- apa potabilă - nu se face măsurarea debitelor de ape potabilă tranzitată, dar se 
analizează prin aparatura montată în nodurile hidrotehnice şi conectată la sistemul 
informaţional on-line, indicatorii temperatură, Ph, turbiditate şi conductivitate. 

• Nodul hidrotehnic Sabar 

- apa potabilă - nu se face măsurarea debitelor de ape potabilă tranzitată, dar se 
analizează prin aparatura montată în nodurile hidrotehnice şi conectată la sistemul 
informaţional on-line, indicatorii temperatură, Ph, turbiditate şi conductivitate. 

Sistemul de înmagazinare, pompare şi distribuţie a apei potabile în Municipiul Bucureşti. 

Măsurarea apei stocate, pompate şi repompate se face astfel: 

• Staţiile de pompare Uverturii şi Cotroceni nu au fost modernizate. Aceste staţii sunt 
oprite ele fiind ţinute în rezervă. Staţia Uverturii constituie rezerva pentru staţia 
Precizia, iar Cotroceni pentru suplimentarea volumelor stocate la staţia Grozăveşti 

• 6 staţii au fost modernizate prin montarea unor instalaţii şi echipamente noi pentru: 

- determinarea stării sistemului; 
- analizoare pentru indicatorii temperatură, turbiditate, pH, conductivitate, clor 

liber. Acestea sunt montate la injectarea în reţeaua de distribuţie. Datele analizate 
se transmit orar la dispeceratul central de la Staţia de Tratare Roşu. Este în curs de 
realizare sistemul de transmitere a datelor şi programare a staţiilor de pompare 
"on-line"; 

- echipamente electrice noi; 
- debitmetre electromagnetice noi. 
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• la cele 39 staţii de repompare 

- montarea unor debitmetre electromagnetice noi; 
- automatizarea sistemului acţionare şi control. 

• la cele 222 staţii de hidrofoare 

- montarea unor debitmetre electromagnetice noi; 
- automatizarea sistemului acţionare şi control. 

Priza Crivina 

Instalaţii de măsurare cantitativă şi calitativă a debitelor 

- apa brută - mira hidrometrică, debitmetre şi analizoare automate pentru indicatorii: 
volum, debit, temperatură, pH, turbiditate şi conductivitate, montate la staţiile de 
pompare şi în nodul hidrotehnic care asigură tranzitarea apei pe canalul deschis în canalul 
dublu casetat. 

Forajele de medie adâncime pentru apa tehnologică - nu sunt dotate cu apometre. 
Înregistrarea debitelor captate se face funcţie de orele de funcţionare şi capacitatea 
pompelor.  

Evacuare - nu se face măsurarea debitelor de ape uzate (menajere şi tehnologice) 
evacuate. 

Staţiie de pompare Cernica Pantelimon 

Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă 

Pentru captări: 

- La ieşirea din staţia de pompare Pantelimon pe cele 2 conducte Dn 800 mm; 
- La ieşirea din staţia Cernica. 

Pentru distribuţie: 

La ieşirea din N.H. Dudeşti pe conducta Dn 400 mm / pe cele 2 conducte Dn 300 mm 

• 2 debitmetre electromagnetice Flow; 
• 1 debitmetru electromagnetic Flow; 
• 2 debitmetre electromagnetice Flow. 
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PM 5 –4 

Lipsa planurilor întocmite pe baza unor studii de  apărare împotriva inundaţiilor şi 
a lucrărilor hidrotehnice corespunzătoare 

Descrierea problemei 

Existenţa unor râuri neregularizate 

Pe teritoriul judeţului există râuri neregularizate datorită importanţei lor mai mici în 
cadrul bazinului hidrografic dar care datorită extinderii suprafeţelor de terenuri 
intravilane acum au căpătat o punere în valoare a calitătilor peisagistice şi deci 
proprietarii terenurilor riverane au inceput să solicite regularizarea acestor cursuri de apă. 

Existenţa unor acumulari cu aparare de mal şi grinda sparge val degradate parţial 

În procesul de control în vederea autorizării acumulărilor de pe râurile din judeţ au fost 
intâlnite acumulări mai importante ce au deficienţe în privinţa continuităţii grinzii sparge 
val şi a apărărilor de mal. Dintre acumularile pe care s-au întalnit astfel de fenomene 
putem aminti cele de pe râul Colentina, pentru care s-au luat  măsuri de remediere. 

Lipsa studiilor hidraulice privind tranzitarea debitelor mari în regim construit  
pentru cursurile de apă din judeţ  

Pentru elaborarea hârtilor de risc pe tot judeţul este necesară întocmirea studiilor privind 
tranzitarea debitelor de ape mari în regim amenajat pe fiecare râu în parte. Urmatoarea 
etapă o reprezintă întocmirea planului cu detalierea zonelor inundabile în teritororiul 
administrativ propriu.  

În prezent există pentru unele râuri planuri cu benzi de inundabilitate dar acestea nu mai 
reflectă situaţia actuală deoarece unele lucrări hidrotehnice de regularizare şi de protecţie 
a malurilor s-au degradat în timp datorită colmatării unor zone, eroziunii altor zone, 
neîntreţinerii digurilor şi pereelor şi intrarea în intravilan a unor suprafeţe mari de teren 
ce genereaza alte condiţii de echipare cu lucrări hidrotehnice a râurilor. 

Ridicarea gradului de asigurare a unor baraje şi mărirea capacităţii de tranzit în 
cazul viiturilor 

Pe Valea Snagov o parte a barajelor sunt la un grad de asigurare mai mic decât Barajul 
Snagov şi au o capacitate de tranzit a apelor mari mult mai mică. Pentru remedierea 
acestui fenomen este în derulare un proiect cu finanţare externă, ce priveşte: mărirea 
capacităţii de tranzit a apelor, regularizarea unor tronsoane de râu, dragarea unor 
acumulări pe râurile Valea Snagov şi Valea Sticlăriei. 
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PM 5 –5 

Reconsiderarea sistemului de regularizare şi recalibrare a cursurilor de apă 

Descrierea problemei 

Un factor determinant pentru regularizarea şi recalibrarea unor tronsoane de râu îl 
constituie trecerea în intravilan a terenurilor riverane. Aceste terenuri au fost acoperite de 
drumuri şi construcţii în proporţie de 55% - 80% scăzând  capacitatea de infiltraţie a 
apelor meteorice în sol.  

Nevoia de a mări debitele ce pot fi preluate de râu este subliniată şi de faptul că zonele 
extinse de intravilan se echipează în principal cu reţele de apă şi canalizare iar apele 
epurate se evacuează în receptori naturali de suprafată, deci râurile vor tebui să poată 
prelua următoarele debite: 

• Aportul natural propriu; 
• Debite pluviale; 
• Debite de ape epurate; 

Starea tehnică necorespunzatoare a derivaţiei Dragomireşti – Chitila cu rol în 
sistemul de apărare împotriva inundaţiilor a municipiului Bucureşti 

Întrucât SC APA NOVA Bucureşti SA (administrator) nu a utilizat derivaţia 
Dragomireşti – Chitila, întreaga lucrare s-a degradat fizic.  

PM 5 –6 

Nefinalizarea proiectului existent de reabilitare a salbei de lacuri de pe râul 
Colentina şi necesitatea extinderii lui pe întregul curs de apă 

Descrierea problemei 

Râul Colentina este un curs de apă din Muntenia. Cursul apelor sale străbate: judeţul 
Dâmboviţa, judeţul Ilfov, municipiul Bucureşti şi se varsă în râul Dâmboviţa. De-a lungul 
văii Colentina a fost creată (începând cu 1935), o salbă de lacuri antropice, care constituie 
principalele zone de agrement ale zonei de nord a municipiului Bucureşti. 

Din amonte spre aval se înlănţuie lacurile Mogoşoaia, Străuleşti (39 ha), Griviţa (80 ha), 
Băneasa (40 ha – pe malul acestuia funcţionează o bază de tratament cu ape geotermale), 
Herăstrău (77 ha), Floreasca (70 ha), Tei (80 ha – aici există un complex sportiv 
studenţesc), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123 ha), Pantelimon I (120 ha), Pantelimon II 
(260 ha – pe malul acestui lac se află complexul hotelier “Lebăda”), Cernica (360 ha). 
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În prezent, calitatea apei din salba de lacuri a râului Colentina este necorespunzătoare. 
Aceasta se datorează deversării direct în râul Colentina de către unităţile industriale şi 
populaţie a apelor uzate rezultate în amonte de Bucureşti: Buftea (industrie alimentară, 
industrie uşoară, populaţie, poluare constituită de aporturi de nutrienţi), Crevedia (ferma 
de creştere a păsărilor, populaţie), Mogoşoaia (industria cinematografică, populaţie). Pe 
de altă parte, fundul lacurilor de pe râul Colentina nu au mai fost dragate de peste 30 de 
ani, conducând la acumularea unor mari cantităţi de nămol insalubru. 

Reabilitarea salbei de lacuri vizează îmbunătăţirea calităţii vietii locuitorilor oraşului prin 
reducerea factorilor de risc pentru sănătatea acestora, ameliorarea microclimatului urban 
prin amenajarea şi întreţinerea luciurilor de apă din zonă şi a spaţiilor verzi adiacente şi 
crearea condiţiilor de bază pentru dezvoltarea infrastructurii de sport, turism şi agrement. 

Obiectivul general: ecologizarea lacurilor Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei şi 
Pantelimon I în vederea consolidării potenţialului turistic al acestuia prin atragerea 
investitorilor şi turiştilor. 

Obiectivele specifice: 

• Îmbunătăţirea microclimatului urban prin amenajarea şi întreţinerea luciului de apă 
din interiorul municipiului Bucureşti. 

• Creşterea condiţiilor de bază pentru dezvoltarea infrastructurii, suport pentru turism 
urban în vederea atragerii de noi investiţii în sfera turistică a orasului Bucureşti. 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii oraşului ca rezultat al reducerii factorilor 
de risc pentru sănătatea umană. 

Indicatori 

• reducerea expunerii populaţiei la factorul de risc prin supravegerea permanentă a 
calităţii apei în special la indicatorii: 

- turbiditate 
- bacterii coliforme totale 
- pH 
- consum biochimic de oxigen  
- azotiţi şi azotaţi  
- detergenţi anionici  
- metale grele 

• combaterea eutrofizării lacurilor în vederea îmbunătăţirii şi conservării unui nivel 
superior al calităţii apei 

- se realizează prin  eliminarea surselor de substanţe nutritive   şi organice  
- prin asigurarea unui curent de primenire al apei  
- prin utilizarea de baraje absorbante care previn şi combat poluarea accidentală 
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 Acţiuni tehnice 

• Verificarea agenţilor economici pentru prevenirea deversării de ape uzate în lacurile 
râului Colentina.  

• Monitorizarea de supraveghere pentru evidenţierea calităţii apei. 
• Extinderea programului de monitorizare on-line a parametrilor ecologici ai apei din 

salba de lacuri a râului Colentina prin achiziţionarea de sonde parametrice pentru noi 
înregistrări. 

Măsuri legislative: Hotărârea de Guvern 811 / 21 iunie 2006  

Acţiuni de implementare:  

• Atenţionarea instituţiilor abilitate în cazul identificării persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice care au evacuat ape uzate neepurate în lacurile râului Colentina 

• Zilnic monitorizăm on-line şapte parametri semnificativi ai calităţii apei din lacurile 
administrate 

• Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de finanţări interne şi externe pentru 
extinderea proiectului de reabilitare a salbei de lacuri 

Proiectul este suspendat în faza de proiect tehnic şi se află în lista de aşteptare a 
proiectelor propuse pentru finanţare din Fonduri Structurale - Programul operaţional 
Regional 2007-2013. 

Conform Hotărârii  nr. 376/2007, adoptată de consiliului general al municipiului 
bucureşti în şedinţa din ziua de 13.12.2007 ,au fost aprobaţi indicatorii  tehnico-
economici aferenţi obiectivului de investiţii “reabilitarea  ecologică  a  salbei  de  lacuri  
de  pe  râul Colentina  şi  curăţarea  zonelor  adiacente  de  interes  public  în  vederea  
reintroducerii  acestora  în  circuitul turistic  al  municipiului  Bucureşti” . 

Finanţarea investiţiei se va realiza din urmatoarele surse: 

- Din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene : 85% din costurile eligibile prin 
programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5-Dezvoltare durabilă şi 
promovarea turismului. 

- De la Bugetul de Stat: 13% din costurile eligibile prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 

- De la Bugetul Local: 2% din costurile eligibile prin programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 5 şi în totalitate costurile neeligibile ale investiţiei . 
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PM 5 –7 

Poluarea cu nitriţi şi nitraţi a stratului de apă freatică 

Descrierea problemei 

Pe teritoriul administrativ al judeţului Ilfov sunt exploatări petroliere vechi, în care mai 
funcţionează sonde de extracţie a titeiului cu echipamente şi tehnologii uzate moral. 
Dintre acestea se numără sondele de extracţie ce înconjoară  latura vestică a intravilanului 
localităţii Jilava unde se înregistrează o poluare a freaticului Colentina pe un areal înscris 
în PUG-ul localităţii. În această zonă nu pot fi utilizate fântânile de mică adâncime ale 
populaţiei. Principala cauză a acestui fenomen o constitue inexistenţa habelor metalice 
adiacente forajelor astfel încât la schimbarea coloanelor sau la introducerea lichidului 
sărat în strat produsele respective să nu se scurgă pe pământ, actualmente în locul acestor 
habe necesare se utilizează bataluri de pământ.  

La exploatările unde mai sunt în funcţiune sonde echipate cu instalaţii vechi din 
comunele Bragadiru, Măgurele şi Domneşti se pot presupune aceleaşi tipuri de probleme 
dar terenurile respective sunt intrate de curând în intravilan sau vor intra şi deci 
problemele nu sunt încă puse în evidenţă. 

4.1.3  RECOMANDĂRI CADRU PENTRU PROTEJAREA COMPONENTELOR 
DE MEDIU 

4.1.4  IDENTIFICAREA PRIORITĂŢILOR PENTRU ACŢIUNE 

Pentru a selecta acţiunile prioritare au fost stabilite un set de criterii care au reflectat nu 
doar sistemul de valori şi preocupările Comitetului de Coordonare, ci şi fezabilitatea 
economică, tehnică şi legislativă a implementării acţiunilor specifice. Criteriile au 
reprezentat baza pentru selectarea acţiunilor prioritare dintr-un număr mare de acţiuni 
posibile. Au fost alese cele mai potrivite seturi de acţiuni pentru a putea răspunde 
obiectivelor şi ţintelor de mediu. 

4.1.5 IDENTIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTARE A  ACŢIUNILOR 

În alegerea şi aplicarea criteriilor de selectare a acţiunilor au fost luate în considerare 
următoarele aspecte: 

- durata de tranziţie necesară transpunerii şi implementării legislaţiei de mediu 
europene în România, corespunzător acţiunilor identificate pentru municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov utilizând cerinţele de conformare cu legislaţia UE; 

- prezenţa în planurile şi strategiile locale, regionale şi naţionale ca priorităţi 
reprezentative; 
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- asigurarea celui mai înalt raport beneficiu - cost, pe termen scurt şi mediu (în 
stabilirea acţiunilor de mediu ceea ce contează este mărimea raportului dintre 
beneficii şi costuri, care indică în ce măsură ameliorarea calităţii mediului poate fi 
obţinută prin cheltuirea unor sume de bani într-o direcţie, mai degrabă decât în 
alta); 

- fezabilitate tehnică care permite evaluarea unei tehnologii; 
- eficienţa care permite evaluarea unei acţiuni în raport cu modul de realizare a 

obiectivelor şi ţintelor şi cu efectul său în reducerea sau prevenirea efectelor 
negative asupra sănătăţii populaţiei sau a mediului;  

- impactul financiar; 
- flexibilitatea (permite evaluarea posibilităţii de modificare a acţiunii în timp, în 

funcţie de schimbările demografice, de mediu, economice şi legislative); 
- perioada de implementare (permite evaluarea în raport cu intervalul de timp 

necesar implementării unei acţiuni); 
- acceptabilitatea / suportabilitatea (permite evaluarea în raport cu nivelul de 

acceptare a acţiunii de către public sau de către autorităţile administraţiei publice 
locale, precum şi în raport cu sprijinul din partea participanţilor);  

- impactul asupra mediului; 
- ameninţările la adresa sănătăţii umane, mediului şi calităţii vieţi. 

4.1.6  IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI SELECTAREA ACŢIUNILOR 

Identificarea, analizarea şi selectarea acţiunilor a reprezentat nucleul procesului de luare a 
deciziei.  După stabilirea obiectivelor generale, a obiectivelor specifice, a ţintelor şi a 
indicatorilor Grupul de Lucru al PRAM a realizat planul de acţiune. Această etapă s-a 
concentrat, în principiu, pe identificarea acţiunilor care sunt necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi ţintelor. Fiecare acţiune a fost descrisă în detaliu la capitolul 4, secţiunea 
4.1., pct. 4.1.2. 

Criteriile luate în considerare pentru stabilirea priorităţilor pentru acţiune pentru PRAM 
Bucureşti - Ilfov au fost următoarele: 

- care sunt costurile asociate soluţionării problemei? 
- fundamentare: prioritatea trebuie acordată celor mai mici costuri asociate 

soluţionării problemei; 
- în ce măsură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii publice / mediului? 

Fundamentare: prioritatea trebuie acordată celor mai mari beneficii asociate soluţionării 
problemei. Priorităţile cele mai mari le-au avut problemele a căror soluţionare au asociate 
costuri mici şi beneficii mari. 

Fiecărui criteriu i s-a asociat o scară calitativă (mare, mediu, redus), iar scării calitative i 
s-a asociat o scară cantitativă astfel: 

- mare, mediu, redus (pentru criteriul care vizează costurile asociate soluţionării 
problemei); 
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- mare (3), mediu (2), redus (1) (pentru criteriul care vizează beneficii aduse 
sănătăţii publice / mediului ca urmare a abordării problemei). 

 

4.2      PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU AL REGIUNII 8                                

               BUCUREŞTI – ILFOV 

 

4.2.1 MATRICILE-PLAN PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE 
MEDIU PRIORITARE 

Această secţiune constituie împreună cu planul de implementare documentul concret al 
acţiunilor planificate pentru un anumit interval de timp, pentru soluţionarea 
problemelor/aspectelor de mediu prioritare din municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov. 

În această secţiune sunt prezentate matrici-plan (sub formă de tabele), pentru fiecare 
categorie de probleme / aspecte individuale de mediu, fiind descrise: obiectivele generale, 
obiectivele specifice, indicatorii, sarcinile / acţiunile, factorii responsabili pentru 
implementare şi termenele de realizare. 
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Tabel nr. 4.2.1.1 Matricea-plan pentru problema ”Managementul deşeurilor” 

PPrroobblleemmaa  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  OObbiieeccttiivvee  ssppeecciiffiiccee  //  
ŢŢiinnttee  

IInnddiiccaattoorrii  AAccţţiiuunnii  RReessppoonnssaabbiillii  

PM 1 – 1 
Nefinalizarea 
închiderii 
depozitelor de 
deşeuri 
neconforme/ 
necontrolate 

Reducerea impactului 
asupra mediului datorat 
depozitarii 
necontrolate/neconforme 
a deşeurilor generate în 
regiunea 8 Bucureşti - 
Ilfov. 
 

• Realizarea şi 
implementarea 
unui sistem de 
management al 
deşeurilor, în 
special în 
localităţile rurale. 

• Eliminarea 
depozitării 
necontrolate a 
deşeurilor şi 
închiderea 
depozitelor 
neconforme. 
 

 

• Numărul depozitelor 
neconforme identificate. 

• Numărul avizelor de 
mediu pentru încetarea 
activităţii şi inchidere 
depozite emise de către 
APM Ilfov. 

• Numărul depozitelor 
închise până în 2006. 

• Numărul depozitelor care 
trebuie închise până în 
2009. 

• Cantitatea de deşeuri din 
depozitele neconforme. 

• Numărul localităţilor care 
beneficiază de servicii de 
salubritate, (proprii, prin 
concesionare către 
societăţi specializate). 

• Numărul 
echipamentelor/mijloacel
or de transport implicate 
în procesul de eliminare a 

• Achiziţionarea 
mijloacelor tehnice 
(echipamente, maşini 
de transport etc.) 
necesare eliminării 
deşeurilor şi reabilitării 
amplasamentelor.  

• Crearea sistemului de 
gestionare a deşeurilor, 
inclusiv în localităţile 
rurale, fie prin serviciu 
propriu de salubrizare, 
fie prin concesionare 
către societăţi 
specializate. 

• Realizarea staţiilor de 
transfer pentru 
localităţile aflate la 
distanţe mari faţă de 
depozitele conforme.    

• Asigurarea unui flux 
integrat de gestionare a 
deşeurilor (program de 
colectare, personal 

Administraţia 
publică 
locală 
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depozitelor necontrolate, 
respectiv la închiderea 
corespunzătoare a 
depozitelor neconforme 

implicat, trasee, 
echipamente, utilaje 
necesare, mijloace de 
transport etc.). 

• Respectarea 
calendarului de 
închidere treptată a 
depozitelor 
necontrolate/neconfor
me, până în 2009. 

• Organizarea 
campaniilor de 
educaţie eco-civică în 
unităţile de 
învăţământ. 

• Organizarea de 
seminarii şi mese 
rotunde cu tematică 
privind impactul 
depozitelor 
necontrolate/neconfor
me asupra stării de 
sănătate şi mediului 
înconjurator. 

• Monitorizarea 
stadiului închiderii 
treptate a depozitelor 
neconforme/necontro-
lat. 

• Solicitarea de către 

 199



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

Consiliile locale a 
avizelor de mediu 
pentru încetarea 
activităţii depozitelor 
rămase neînchise, cu 
respectarea 
calendarului propus. 

• Folosirea fondurilor 
interne/externe pentru 
organizarea acţiunilor 
eliminare a depozitelor 
necontrolate şi 
inchidere 
corespunzatoare a 
celor neconforme. 

• Aplicarea legislaţiei în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor.                       

PM 1 – 2 
Inexistenţa 
serviciilor de 
gestionare a 
deşeurilor în 
localităţile 
rurale, lipsa 
staţiilor de 
compost şi a 
staţiilor de 

Realizarea şi 
implementarea unui 
sistem de management 
corespunzător al 
deşeurilor în localităţile 
rurale. 
 

• Identificarea 
tuturor tipurilor de 
deşeuri generate în 
mediul rural. 

• Cuantificarea şi 
gestionarea 
deşeurilor 
generate în mediul 
rural. 

• Infiinţarea 
Serviciului/Biroul
ui de Gospodărie 

• Numărul tipurilor de 
deşeuri generate în mediul 
rural. 

• Cantitatea şi compozitia 
deşeurilor generate. 

• Numărul localităţilor care 
au servicii de salubrizare 
raportat la numărul de 
locuitori/localităţi din 
mediul rural. 

• Gradul de colectare al 
deşeurilor generate. 

• Dotarea serviciilor de 
gospodarie comunală 
cu mijloace specifice 
gestionarii deşeurilor 
sau concesionarea 
acestui serviciu unor 
societăţi de 
salubrizare. 

• Realizarea la nivel 
judeţean a unui 
registru cu evidenţa 
deşeurilor (tip, cod 

Administraţia 
publică 
locală 
 
Operatori 
economici 
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transfer Comunală în 
cadrul Consiliului 
local al fiecărei 
localitaţi rurale. 

• Stabilirea 
modalităţilor de 
management al 
deşeurilor 
generate în mediul 
rural.   

• Colectarea 
separată a 
deşeurilor de 
echipamente 
electrice şi 
electronice 
(DEEE) din 
mediul rural. 

• Gestionarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor 
rezultate din 
dezmembrarea 
vehiculelor scoase 
din uz. 

• Reducerea 
costurilor de 
gestionare a 
deşeurilor, în 
special pentru 

• Numărul recipienţilor de 
colectare a deşeurilor. 

• Numărul punctelor de 
colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile. 

• Distanţa de transport a 
deşeurilor de la generator 
la depozitul ecologic. 

• Numărul centrelor de 
colectare pentru deşeurile 
de echipamente electrice 
şi electronice, respectiv de 
vehicule uzate. 

• Costul de gestionare a 
deşeurilor. 

 

deşeu, cantitate etc.).  
• Achiziţionarea 

mijloacelor tehnice 
necesare colectării 
selective de  deşeuri 
reciclabile şi cele de 
colectare/valorificare 
deşeuri (containere 
specifice, saci, maşini 
de transport, etc.). 

• Crearea sistemului de 
transport de la locul 
colectării la locul 
valorificării/eliminarii. 

• Asigurarea unui flux 
integrat de gestionare a 
deşeurilor colectate în 
mediul rural (program 
de colectare, personal 
implicat, trasee, 
echipamente, utilaje 
necesare etc.). 

• Înfiintarea unor staţii 
de compost, 
(individuale/prin 
asociere) pentru 
deşeurile vegetale, în 
vederea atingerii 
ţintelor de reducere a 
cantităţii de 
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transport.   
 

biodegradabil 
eliminată în depozitele 
de deşeuri. 

• Înfiinţarea unor staţii 
de transfer deşeuri, în 
vederea reducerii 
distanţei de transport 
dintre locul generării şi 
cel al eliminării. 

• Organizarea 
campaniilor de 
educaţie eco-civică în 
unităţile de învăţământ 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
populaţiei referitor la 
beneficiile 
implementării 
sistemului de colectare 
selectivă a deşeurilor. 

• Organizarea de 
seminarii şi mese 
rotunde cu tematică 
specifică. 

• Intensificarea 
comunicării între toate 
părtile implicate în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

 202



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

• Angajarea  
personalului calificat 
în serviciile de 
gospodărie comunală. 

• Sortarea deşeurilor 
colectate nediferenţiat 
în staţii speciale. 

• Reducerea volumului 
deşeurilor în staţiile de 
transfer (implicit al 
numărului de 
transporturi către 
depozitele ecologice 
pentru eliminare). 

• Accesarea fondurilor 
interne/externe pentru 
organizarea acţiunilor 
de gestionare a 
deşeurilor. 

• Eficientizarea aplicării 
legislaţiei în domeniul 
gestiunii deşeurilor. 

PM 1 –3 
Ecarisarea 
defectuoasă a 
teritoriului 
 

Eliminarea cauzelor de 
îmbolnăvire a populaţiei 
şi de poluare a mediului 
ca urmare a depozitării 
necontrolate a deşeurilor 
provenite de la animale. 
 

• Controlul şi 
gestionarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor 
provenite de la 
animale de către 
ANSVA. 

• Cantitatea 
colectată/prelucrată de 
deşeuri animale. 

• Numărul agenţilor 
economici specializaţi în 
colectarea, transportul, 
valorificarea cadavrelor 
de animale, a corpurilor 

• Achiziţionarea 
mijloacelor tehnice 
specifice colectării şi 
transportului 
deşeurilor de animale. 

• Crearea unui sistem de 
colectare şi transport a 
acestor tipuri de 

Administraţia 
publică 
locală 
 
Operatori 
salubritate 
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• Ecarisarea 
teritoriului, în 
condiţii de 
protecţie a 
populaţiei şi 
mediului sub 
directa 
supraveghere a 
autorităţilor 
locale, a 
ANSVSA şi a 
Gărzii de mediu. 

 

întregi de animale şi a 
subproduselor de animale 
care nu sunt destinate 
consumului uman. 

• Numărul mijloacelor de 
transport implicate în 
gestiunea/transportul 
acestor tipuri de deşeuri. 

• Numărul de personal 
(echipe specializate) 
implicat în  acţiunea de 
ecarisare a teritoriului. 

 
 

deşeuri. 
• Incinerarea/prelucrarea 

în instalaţii speciale a 
deşeurilor de animale, 
transportate în condiţii 
de siguranţă, cu 
respectarea legislaţiei 
sanitar-veterinare şi de 
mediu.   

• Declararea stării de 
carantină de către 
ANSVSA în cazul 
existenţei unui număr 
mare de cadavre 
animale infestate, care 
pun în pericol 
sănătatea umană. 

• Incinerarea cadavrelor 
animale, transportul în 
condiţii de siguranţă 
ca acţiuni 
supravegheate de 
ANSVSA. 

• Îngroparea cadavrelor 
de animale la adâncimi 
de minim 2m sub 
supravegherea 
autorităţii publice 
locale şi în 
coordonarea 
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ANSVSA. 
• Organizarea 

campaniilor de 
educaţie eco-civică în 
unităţile de 
învăţământ. 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
populaţiei referitor la 
riscurile de 
îmbolnăvire datorate 
ecarisării defectuoase 
a teritoriului.      

• Monitorizarea 
stadiului 
implementării 
legislaţiei specifice în 
domeniul sanitar-
veterinar şi cel al 
gestiunii deşeurilor. 

• Intensificarea 
controalelor şi a 
vizitelor în teren. 

• Folosirea fondurilor 
interne/externe pentru 
organizarea acţiunilor 
de gestionare a 
deşeurilor. 

• Aplicarea legislaţiei în 
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domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

PM 1 –4 
Insuficienta 
dezvoltare a 
sectorului de 
colectare şi 
valorificare a 
deşeurilor 
reciclabile şi a 
deşeurilor din 
ambalaje (ex. 
PET, PE, 
deşeuri 
metalice 
feroase şi 
neferoase, 
acumulatori, 
cauciuc, DEE, 
VSU etc.), 
implicit 
găsirea de 
soluţii 
alternative 
pentru 
reintroducerea 

Reducerea şi prevenirea 
poluării mediului 
înconjurator printr-un 
management 
corespunzător al 
deşeurilor reciclabile şi 
a deşeurilor din 
ambalaje. 
 

• Asigurarea unui 
flux optim pentru 
colectarea şi 
transportul 
deşeurilor, 
inclusiv a celor 
colectate selectiv, 
în vederea 
eficientizării 
valorificării şi 
eliminării 
acestora.  

• Încurajarea 
colectării selective 
şi a reciclării 
ambalajelor. 

• Exploatarea 
tuturor 
posibilităţilor de 
natură tehnică şi 
economică privind 
valorificarea 
deşeurilor. 

• Dezvoltarea 
activităţilor de 
valorificare 
materială şi 
energetică. 

• Compoziţia procentuală a 
deşeurilor menajere. 

• Gradul de colectare 
selectivă. 

• Cantităţile de deşeuri 
reciclabile colectate. 

• Cantităţile de deşeuri 
reciclabile valorificate. 

• Număr şi tipuri de acţiuni 
efectuate pentru atingerea 
obiectivelor specifice şi a 
ţintei propuse. 

• Cantitatea de deşeuri 
produsă (ulei uzat, 
anvelope uzate, 
acumulatori, baterii 
uzate). 

• Numărul societăţilor 
comerciale cu profile de 
colectare/valorificare. 

 
 

• Achiziţionarea 
mijloacelor tehnice 
necesare colectării 
selective de către 
societăţile de 
salubrizare şi cele de 
colectare/valorificare 
deşeuri (containere 
specifice, saci etc.). 

• Amplasarea 
containerelor în zone 
extinse ale proiectelor 
pilot de colectare 
selectivă a deşeurilor, 
şi în alte zone, inclusiv 
în zone rurale. 

• Crearea sistemului de 
transport de la locul 
colectării la cel al 
valorificării. 

• Asigurarea unui flux 
integrat de gestionare 
a deşeurilor colectate 
selectiv (program de 
colectare, personal 
implicat, trasee, 
echipamente, utilaje 
necesare etc.). 

Agenţi 
economici 
 
MMDD 
 
ANPM 
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lor în circuitul 
economic 

• Gestionarea 
uleiurilor uzate, 
anvelopelor uzate, 
baterii şi 
acumulatori uzaţi. 

• Implementarea 
sistemului de 
colectare selectivă 
a deşeurilor 
reciclabile şi a 
deşeurilor din 
ambalaje, 
reintroducerea 
acestora în 
circuitul 
economic. 

 
 

• Înfiinţarea unor noi 
staţii de sortare a 
deşeurilor menajere 
(ex: pentru atingerea 
ţintelor de reciclare 
privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje 
fiind necesare încă 
două staţii de sortare 
tip Glina). 

• Achiziţionarea, în 
special de către 
industrie, a unor 
utilaje specifice pentru 
reciclarea/valorificarea 
deşeurilor. 

• Reproiectarea tipurilor 
de ambalaje ale 
produselor, astfel încât 
să rezulte o cantitate 
minimă de deşeuri de 
ambalaje la finalul 
circuitului produsului, 
inclusiv asigurând 
creşterea gradului de 
reutilizare şi 
reciclabilitate a 
ambalajelor, acolo 
unde este posibil.   

• Apariţia agenţilor 
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economici cu profil de 
colectare 
selectivă/valorificare a 
acestor deşeuri, cu 
posibilitea 
reintroducerii lor în 
circuitul economic. 

• Aplicarea prevederilor 
legale privind 
salubrizarea 
localităţilor urbane şi 
rurale. 

• Refacerea 
infrastructurii rutiere 
în localităţile rurale. 

• Înfiinţarea serviciilor 
de gospodărie 
comunală în 
localităţile unde 
acestea lipsesc. 

• Concesionarea, prin 
licitaţie a acestor 
servicii unor operatori 
economici autorizaţi. 

• Dotarea locurilor 
publice şi a populaţiei 
deservite cu pubele şi 
containere adecvate 
pentru colectarea 
selectivă generate. 
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• Stabilirea şi 
respectarea unui 
calendar de colectare a 
deşeurilor. 

• Crearea de facilităţi 
stimulative pentru 
populaţie.    

• Organizarea 
campaniilor de 
educaţie eco-civică în 
unităţile de 
învăţământ. 

• Organizarea 
campaniilor de 
constientizare a 
populaţiei prin 
materiale informative 
referitoare la 
beneficiile economice 
ale colectării selective 
a deşeurilor 
reciclabile. 

• Organizarea de 
seminarii şi mese 
rotunde. 

• Organizarea unei baze 
de date centralizate în 
vederea eficientizării 
activităţii de 
gestionare a 
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deşeurilor. 
• Intensificarea 

comunicării între toate 
parţile implicate în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor în vederea 
menţinerii unei 
informări permanente. 

• Creşterea eficienţei de 
aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Sortarea deşeurilor 
colectate nediferenţiat 
în staţii speciale. 

• Extinderea proiectelor 
pilot de colectare 
selectivă a deşeurilor 
reciclabile de la 
populaţie. 

PM 1 –5 
Informarea, 
educarea şi 
conştientizarea 
populaţiei 
privind 
managementul 
deşeurilor 

Informarea şi 
conştientizarea 
publicului privind 
managementul 
deşeurilor prin programe 
educaţionale specifice. 
 

• Reducerea 
cantităţii de 
deşeuri reciclabile 
eliminate la 
depozitele de 
deşeuri. 

• Organizarea 
campaniilor de 
informare şi 
sensibilizare a 

• Numărul asociaţiilor de 
proprietari şi gospodării 
individuale implicate în 
procesul de colectare 
selectivă a deşeurilor 
reciclabile. 

• Cantitatea de deşeuri 
reciclabile colectată 
selectiv. 

 

• Organizarea 
campaniilor de 
educaţie eco-civică în 
unităţile de 
învătământ. 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
populaţiei prin 
materiale informative 

ARPM 
Bucureşti 
 
APM 
Bucureşti 
 
APM Ilfov 
 
Administraţia 
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populaţiei privind 
beneficiile socio-
economice/de 
mediu ale 
implementării 
sistemului de 
colectare 
selectivă. 

• Creşterea 
eficienţei 
colectării selective 
a deşeurilor 
reciclabile de 
către populaţie. 

• Difuzarea unui 
spot publicitar în 
instituţiile de 
învăţământ şi 
televiziuni. 

 

 referitoare la 
beneficiile economice 
ale colectării selective 
a deşeurilor 
reciclabile. 

• Organizarea de 
seminarii şi mese 
rotunde cu tematica 
mediului conform 
calendarului ecologic. 

• Realizarea de 
afişe/pliante/broşuri, 
spot publicitar şi 
difuzarea acestuia la 
televiziuni la ore de 
maximă audienţă. 

• Elaborarea de proiecte 
cu finanţare 
internă/externă pentru 
organizarea acţiunilor 
de gestionare a 
deşeurilor, implicit 
implementarea 
sistemelor de colectare 
selectivă. 

publică 
locală 

PM 1 –6 
Managementul 
defectuos al 
deşeurilor 
rezultate din 

Implementarea unui 
sistem de management 
al deşeurilor rezultate 
din construcţii şi 
demolari. 

• Recuperarea şi 
valorificarea 
deşeurilor 
rezultate din 
construcţii şi 

• Numărul containerelor 
pentru colectarea 
deşeurilor din construcţii 
şi demolări. 

• Cantitatea 

• Realizarea unui sistem 
de management pentru 
deşeurile din 
construcţii/demolări. 

• Identificarea 

Administraţia 
publică 
locală 
 
Agenţi 
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construcţii şi 
demolări  

 demolări. 
• Intensificarea 

cercetărilor 
privind utilizarea 
deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări în 
diverse activităţi 
industriale/constru
cţii. 

• creşterea cantităţii 
de materiale 
recuperate din 
deşeurile rezultate 
din construcţii şi 
demolări şi 
introducerea lor în 
circuitul 
economic. 

 

generată/colectată/valorifi
cată de deşeuri din 
construcţii şi demolări. 

• Numărul agenţilor 
economici specializaţi în 
colectarea/valorificarea 
acestor tipuri de deşeuri. 

• Numărul mijloacelor de 
transport necesare.  

• Numărul de personal 
implicat în gestionarea 
deşeurilor din construcţii 
şi demolări. 

 
 

depozitelor 
necontrolate existente 
cu deşeuri din 
construcţii şi demolări. 

• Reconstrucţia 
ecologică a 
depozitelor 
necontrolate de 
deşeuri din construcţii 
şi demolări. 

• Achiziţionarea 
mijloacelor tehnice 
pentru colectare şi 
transport (containere, 
maşini speciale de 
transport etc.). 

• Amplasarea 
containerelor pentru 
precolectarea deşeuri 
din construcţii şi 
demolări, inclusiv în 
zone rurale. 

• Organizarea 
gospodăriilor de 
deşeuri pe 
amplasamentele unde 
se desfaşoară activităţi 
de 
construcţii/demolări. 

• Realizarea unui 

economici 
 
Operatori 
salubritate 
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calendar de ridicare şi 
transport pentru aceste 
tipuri de deşeuri. 

• Fixarea unei rute de 
transport pentru 
deşeurile din 
construcţii şi demolări, 
pentru a nu produce 
disconfort populaţiei. 

• Precizarea 
amplasamentelor 
pentru depozitarea 
deşeurilor din 
construcţii şi demolări 
de către consiliile 
locale; 
solicitarea/obţinerea 
acordului de mediu. 

• Diminuarea 
cantităţilor de deşeuri 
din construcţii şi 
demolări depozitate 
prin recuperarea şi 
reutilizarea unor 
deşeuri inerte 
nepericuloase pentru 
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mediu şi sănătatea 
umană. 

• Organizarea 
campaniilor de 
educaţie ecologică în 
unităţile de 
învăţământ. 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
populaţiei prin 
materiale informative 
referitoare la 
beneficiile economice 
ale colectării şi 
valorificării acestor 
tipuri de deşeuri.  

• Monitorizarea 
stadiului 
implementării 
legislaţiei specifice în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Colectarea selectivă a 
deşeurilor rezultate din 
construcţii şi demolări. 

• Creşterea numărului 
de agenţi economici 
specializaţi în 
colectarea/valorificare
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a acestor tipuri de 
deşeuri. 

• Utilizarea fondurilor 
interne/externe pentru 
realizarea de proiecte 
viabile în domeniul 
gestionării acestor 
tipuri de  deşeuri. 

• Creşterea eficienţei de 
aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

PM 1 –7 
Insuficienţa 
implementării 
colectării 
selective a 
deşeurilor de 
la populaţie în 
vederea 
valorificării  

Creşterea gradului de 
colectare selectivă a 
deşeurilor de la 
populaţie şi dezvoltarea 
sistemului de 
valorificare a lor. 
 

• Reducerea 
cantităţii de 
deşeuri eliminate 
prin 
implementarea 
sistemului de 
colectare/valorific
are a deşeurilor 
provenite de la 
populaţie. 

• Promovarea de 
către autorităţile 
responsabile a 
colectării selective 
a deşeurilor 
provenite de la 
populaţie. 

• Promovarea 

• Numărul 
recipienţilor/containerelor 
pentru colectare selectivă 
(PET, PE, hârtie-carton, 
sticlă). 

• Cantitatea de deşeuri 
reciclabile colectată 
selectiv. 

• Numărul agenţilor 
economici 
colectori/valorificatori de 
deşeuri reciclabile. 

• Numărul mijloacelor de 
transport implicate în 
procesul de colectare 
selectivă a deşeurilor 
reciclabile. 

• Numărul asociaţiilor de 

• Achiziţionarea 
mijloacelor tehnice 
necesare colectării 
selective de către 
societăţile de 
salubrizare/valorificar
e deşeuri (containere 
specifice, saci etc.). 

• Amplasarea 
containerelor specifice 
în zone extinse ale 
proiectelor pilot de 
colectare selectivă a 
deşeurilor, inclusiv în 
zone rurale. 

• Crearea sistemului de 
transport de la locul 
colectării la locul 

Administraţia 
publică 
locală 
 
Operatori 
salubritate 
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valorificării 
deşeurilor 
reciclabile din 
deşeurile 
menajere colectate 
de la populaţie; 
susţinerea 
dezvoltării unei 
pieţe viabile de 
materii prime 
secundare şi 
promovarea 
fabricării şi 
utilizării 
produselor 
realizate din 
materiale 
reciclabile.  

 
 

proprietari şi gospodării 
individuale implicate în 
procesul de colectare 
selectivă a deşeurilor 
reciclabile. 

 

valorificării. 
• Asigurarea unui flux 

integrat de gestionare 
a deşeurilor colectate 
selectiv (program de 
colectare, personal 
implicat, trasee, 
echipamente, utilaje 
necesare etc.). 

• Stimularea agenţilor 
economici pentru 
activităţi de 
reciclare/valorificare 
deşeuri. 

• Creşterea comunicării 
dintre toţi factorii 
implicaţi 

• Organizarea şi 
supervizarea 
programelor de 
educaţie şi 
conştientizare la toate 
nivelele. 

• Elaborarea de ghiduri 
şcolare pentru 
profesori. 

• Utilizarea tuturor 
canalelor de 
comunicaţie (mass-
media, websiteuri, 
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seminarii, evenimente) 
pentru informarea 
publicului; sprijinirea 
campaniilor de 
conştientizare 
finanţate din fonduri 
private. 

• Monitorizarea 
stadiului 
implementării 
legislaţiei specifice în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Sortarea suplimentară 
în staţii speciale a 
deşeurilor colectate 
selectiv pentru 
obţinerea unei calităţi 
superioare a deşeurilor 
pentru valorificare. 

• Reducerea volumului 
deşeurilor colectate 
selectiv (prin balotare) 
şi implicit al 
numărului de 
transporturi către 
unităţile de 
valorificare, ceea ce 
duce la scăderea 
costului de gestionare 
a deşeurilor. 
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• Folosirea fondurilor 
interne/externe pentru 
organizarea acţiunilor 
de gestionare a 
deşeurilor. 

• Creşterea eficienţei de 
aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

PM 1 –8 
Lipsa unei 
strategii 
privind 
gestionarea 
nămolurilor 
provenite din 
staţiile de 
epurare 
orăşeneşti şi 
industriale 

Gestiunea ecologică 
raţională a nămolului 
provenit din epurarea 
apelor uzate.  
 

• Promovarea 
utilizării 
nămolului 
necontaminat în 
agricultură.  

• Deshidratarea şi 
pretratarea în 
vederea 
coincinerarii în 
cuptoare de 
ciment şi 
incineratoare. 

• Promovarea 
utilizării 
nămolului 
necontaminat 
pentru reabilitarea 
depozitelor ilegale 

• Gradul de valorificare a 
nămolurilor neutralizate 
utilizate în construcţii ca 
aditivi (tone/an). 

• Număr de staţii de 
neutralizare autorizate. 

• Tone deşeuri 
neutralizate/an. 

 

• Organizarea unui flux 
controlat de gestiune a 
nămolurilor provenite 
din staţiile de epurare 
oraşeneşti şi 
industriale 

• Sprijinirea iniţiativelor 
şi activităţilor de 
valorificare a 
potenţialului util 
(sărurile ionilor 
metalici din apele 
uzate din secţiile de 
acoperiri metalice). 

• Implementarea 
soluţiilor de 
neutralizare a 
nămolurilor 

Administraţia 
publică 
locală 
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de depozitare a 
deşeurilor şi ca 
material de 
etanşare la 
depozitele 
ecologice. 

• Recuperarea 
potenţialului util 
din nămolurile 
provenite în urma 
epurării în staţiile 
orăşeneşti şi 
industriale. 

• Asigurarea unui 
management 
corespunzător şi a 
practicilor de 
eliminare 
controlată 
începând cu anul 
2006. 

galvanice/utilizare ca 
aditivi  în realizarea 
materialelor de 
construcţii (blocuri de 
beton). 

 

PM 1 –9 
Lipsa unor 
studii cu date 
de calitate 

Managementul eficient 
al deşeurilor generate, 
inclusiv al deşeurilor 
periculoase. 

• Asigurarea unui 
flux optim pentru 
colectarea şi 
transportul 
deşeurilor, 

• Compoziţia procentuală 
medie a deşeurilor 
menajere. 

• Gradul de colectare 
selectivă. 

• Achiziţionarea 
mijloacelor tehnice 
necesare colectării 
selective de către 
societăţile de 

MMDD 
 
ANPM 
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privind 
componenţa 
deşeurilor 
generate, 
inclusiv a 
deşeurilor 
periculoase  

inclusiv a celor 
colectate selectiv, 
în vederea unei 
cât mai eficiente 
valorificări şi 
eliminări a 
acestora.  

• Încurajarea 
colectării selective 
şi a reciclării 
ambalajelor. 

• Exploatarea 
tuturor 
posibilităţilor de 
natură tehnică şi 
economică privind 
valorificarea 
deşeurilor. 

• Dezvoltarea 
activităţilor de 
valorificare 
materială şi 
energetică. 

• Colectarea şi 
transportul 
deşeurilor 
periculoase. 

• Determinarea 
componenţei 
deşeurilor 

• Cantităţile de deşeuri 
reciclabile 
colectate/valorificate. 

• Număr şi tipuri de acţiuni 
efectuate pentru atingerea 
obiectivelor specifice şi a 
ţintei propuse. 

• Numărul mijloacelor de 
transport specifice. 

• Numărul agenţilor 
economici 
colectori/valorificatori de 
deşeuri periculoase. 

 
 

salubrizare şi cele de 
colectare/valorificare 
deşeuri (containere 
specifice, saci etc.). 

• Amplasarea 
containerelor specifice 
în zone extinse ale 
proiectelor pilot de 
colectare selectivă a 
deşeurilor, inclusiv în 
zone rurale. 

• Crearea sistemului de 
transport de la locul 
colectării la locul 
valorificării. 

• Asigurarea unui flux 
integrat de gestionare 
a deşeurilor colectate 
selectiv (program de 
colectare, personal 
implicat, trasee, 
echipamente, utilaje 
necesare etc.).  

• Înfiinţarea unor noi 
staţii de sortare a 
deşeurilor menajere 
(ex: pentru atingerea 
ţintelor de reciclare 
privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje 

Institute de 
specialitate 
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generate, inclusiv 
a deşeurilor 
periculoase. 

 

trebuiesc încă două 
staţii de sortare tip 
Glina). 

• Achiziţionarea, în 
special de către 
industrie, a unor 
utilaje specifice pentru 
reciclarea/valorificarea 
deşeurilor. 

• Reproiectarea tipurilor 
de ambalaje ale 
produselor, astfel încât 
să rezulte o cantitate 
minimă de deşeuri de 
ambalaje la finalul 
circuitului produsului, 
inclusiv asigurând 
creşterea gradului de 
reutilizare şi 
reciclabilitate a 
ambalajelor, unde este 
posibil.   

• Organizarea 
campaniilor de 
educaţie ecologică în 
unităţile de 
învăţământ. 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
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populaţiei prin 
materiale informative 
referitoare la 
beneficiile economice 
ale colectării selective 
a deşeurilor 
reciclabile. 

• Seminarii şi mese 
rotunde cu tematica 
mediului conform 
calendarului ecologic. 

• Organizarea unei baze 
de date centralizate, cu 
informaţii utile, în 
vederea eficientizării 
activităţii de 
gestionare a 
deşeurilor. 

• Intensificarea 
comunicării între toate 
părţile implicate în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Creşterea eficienţei de 
aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Sortarea deşeurilor 
colectate nediferenţiat 
în staţii speciale. 
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• Extinderea proiectelor 
pilot de colectare 
selectivă a deşeurilor 
reciclabile de la 
populaţie. 

• Identificarea şi 
sancţionarea 
persoanelor care nu 
depun selectiv 
deşeurile reciclabile, 
conform 
instrucţiunilor de pe 
containerele amplasate 
de municipalitate. 

• Înfiinţarea unor 
societăţi economice cu 
profil de 
colectare/valorificare 
deşeuri periculoase. 

• Implicarea agenţilor 
economici de profil în 
sistemul de 
tratare/valorificare a 
diverselor tipuri de 
deşeuri periculoase 
(prin 
cercetări/studii/staţii 
pilot). 

PM 1 –10 
Insuficienta 

Implementarea unui 
sistem de management 

• Dezvoltarea 
activităţilor de 

• Compoziţia procentuală 
medie a deşeurilor 

• Asigurarea unui flux 
integrat de gestionare 

Administraţia 
publică 
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dezvoltare a 
staţiilor de 
sortare 

al deşeurilor reciclabile 
şi a celor 
biodegradabile. 
 

colectare selectivă 
şi 
recuperare/recicla
re a deşeurilor 
reciclabile. 

• Dezvoltarea 
capacităţilor de 
sortare a 
deşeurilor, 
inclusiv cele 
colectate în 
amestec. 

• Dezvoltarea 
capacităţilor de 
valorificare a 
deşeurilor 
colectate 
selectiv/sortate. 

• Atingerea ţintelor 
de reciclare în 
special pentru 
deşeurile de 
ambalaje şi pentru 
deşeurile 
biodegadabile. 

 

menajere. 
• Gradul de colectare 

selectivă. 
• Cantităţile de deşeuri 

reciclabile colectate-
valorificate. 

• Cantitatea de deşeuri 
biodegradabile rezultată 
din sortare. 

• Număr şi tipuri de acţiuni 
efectuate pentru atingerea 
obiectivelor specifice şi a 
ţintelor propuse. 

 

a deşeurilor colectate 
selectiv (program de 
colectare, personal 
implicat, trasee, 
echipamente, utilaje 
necesare etc.). 

• Înfiintarea unor noi 
staţii de sortare a 
deşeurilor menajere. 

• Achiziţionarea unor 
utilaje specifice pentru 
reciclarea/valorificarea 
deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor 
biodegradabile. 

• Reproiectarea tipurilor 
de ambalaje ale 
produselor, astfel încât 
să rezulte o cantitate 
minimă de deşeuri de 
ambalaje la finalul 
circuitului produsului, 
inclusiv asigurând 
creşterea gradului de 
reutilizare şi 
reciclabilitate a 
ambalajelor, unde este 
posibil.   

• Organizarea 
campaniilor de 

locală 
 
Agenţi 
economici 
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educaţie ecologică în 
unităţile de 
învătământ. 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
populaţiei prin 
materiale informative 
referitoare la 
beneficiile economice 
ale colectării selective 
a deşeurilor 
reciclabile. 

• Seminarii şi mese 
rotunde cu tematica 
mediului conform 
calendarului ecologic. 

• Creşterea eficienţei de 
aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii 
deşeurilor. 

• Monitorizarea 
acţiunilor întreprinse 
de factorii implicati în 
gestionarea deşeurilor, 
în vederea îndeplinirii 
obiectivelor specifice 
şi ţintelor propuse. 

• Sortarea deşeurilor 
colectate nediferenţiat 
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în staţii speciale. 
• Extinderea proiectelor 

pilot de colectare 
selectivă a deşeurilor 
reciclabile de la 
populaţie. 

• Identificarea şi 
sancţionarea 
persoanelor care nu 
colectează selectiv 
deşeurile reciclabile, 
conform 
instrucţiunilor de pe 
containerele amplasate 
de municipalitate. 

• Creşterea preocupării 
factorilor implicaţi în 
gestionarea deşeurilor 
privind îndeplinirea 
obligaţiilor pe care 
România şi le-a 
asumat pentru 
integrarea în UE.  
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Tabel nr. 4.2.1.2 Matricea-plan pentru problema „Biodiversitate/Natura 2000” 

PPrroobblleemmaa  OObbiieeccttiivv  
ggeenneerraall  

OObbiieeccttiivvee  ssppeecciiffiiccee  //  ŢŢiinnttee  IInnddiiccaattoorrii  AAccţţiiuunnii  RReessppoonnssaabbiillii  

PM 2 – 1 
Diminuarea 
drastică a 
suprafeţelor 
forestiere 
(împădurite) 

Creşterea 
suprafeţelor 
împădurite în 
regiunea 8 
Bucureşti – 
Ilfov. 
 

• Constituirea „centurii 
verde-galbenă” în jurul 
capitalei, în scopul 
controlului extinderii 
nejustificate a zonelor 
construite, al protejării 
zonelor tradiţionale 
valoroase, al asigurării 
nevoilor de acces ale 
populaţiei urbane la spaţiul 
rural deschis, al protecţiei şi 
eventual extinderii zonelor 
cu valoare peisagistică în 
apropierea zonelor populate, 
al protecţiei terenurilor cu 
destinaţie agricolă, silvică 
etc., în acord cu principiile 
dezvoltării durabile.  

• Prevenirea fenomenului de 
deşertificare (prognozat 
pentru sudul ţarii). 

 

• Suprafaţa 
împădurită. 

• Numărul de 
arbori/arbuşti 
plantaţi. 

• Numărul (ml) 
de plantaţii în 
aliniament. 

• Numărul de 
arbori 
plantaţi/defriş
ati. 

• Suprafeţele de 
teren preluate 
pentru 
împădurire 
(ha). 

• Numărul de 
puieţi produşi 
în pepinierele 
proprii. 
 

 

• Identificarea tereurilor 
degradate improprii 
altor folosinţe, care 
pot  fi împădurite şi 
redate fondului 
forestier naţional 
(termen 2 ani). 

• Prezervarea de teren 
pentru constituirea de 
perdele de protecţie 
conform prevederilor 
Legii 289/2002 
privind perdelele 
forestire de protecţie. 

• Dotarea administraţiei 
silvice cu utilaje 
performante în 
vederea executării 
mecanizate a 
lucrărilor silvice 
specifice 
împăduririlor şi 
pregătirii solului. 

• Realizarea cadastrului 

RNP, Ocol 
Silvic  
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verde pe teritoriului 
administrativ al 
regiunii 8 Bucureşti 
Ilfov. 

• Respectarea 
condiţiilor privind 
executarea plantărilor 
în compensare prin 
identificarea locaţiilor 
respective. 

• Administrarea 
durabilă a suprafeţelor 
forestiere (împădurite) 
existente şi 
împădurirea unor 
suprafeţe noi. 

• Extinderea nucleelor 
existente (perdele de 
protecţie, păduri etc.) 
pentru realizarea unei 
„centuri verzi” în jurul 
capitalei. 

• Interzicerea executării 
de construcţii în 
fondul forestier 
naţional. 

• Alegerea unor soluţii 
de dezvoltare 
urbanistică care să 
permită păstrarea, 
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crearea şi punerea în 
valoare a suprafeţelor 
forestiere 
(împădurite). 

• Evaluarea unitară şi 
periodică a stării 
suprafeţelor forestiere 
existente pe teritoriul 
administrativ al 
regiunii 8 Bucureşti 
Ilfov. 

• Utilizarea tuturor 
canalelor de 
comunicaţie (mass-
media, websiteuri, 
seminarii, 
evenimente) pentru 
informarea publicului 
asupra rolului 
fondului forestier şi a 
beneficiilor generate 
de acesta. 

• Campanii de educaţie 
ecologică în unităţile 
de învăţământ din 
Bucureşti şi judeţul 
Ilfov. 

• Elaborarea/aplicarea 
de programe care să 
vizeze protejarea şi 
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extinderea 
suprafeţelor 
împădurite. 

• Sancţionarea 
persoanelor fizice şi 
juridice care ocupă 
abuziv suprafeţe 
împădurite. 

• Identificarea şi 
sancţionarea 
persoanelor care 
depozitează ilegal 
deşeuri pe suprafeţe 
împădurite.  

PM 2– 2 
Degradarea 
peisajelor  

Îmbunătăţirea 
calităţii 
peisajului în 
Regiunea 8 
Bucureşti – 
Ilfov, în scopul 
asigurării 
condiţiilor de 
recreere şi de 
odihnă. 

 

• Creşterea numărului 
componentelor peisagistice 
şi diminuarea agresiunii 
antropice asupra celor 
existente. 

• Diversificarea elementelor  
peisagistice.                          

• Alternative privind 
schimbul de terenuri în 
cazul punerilor în posesie în 
perimetrul în care există 
elemente de peisaj. 

 

• M2 cu 
suprafeţe 
verzi,  care să 
asigure spaţii 
de odihnă şi 
agrement. 

• Numărul de 
spaţii 
peisagistice 
constituite.  

• Gradul de 
asigurare a 
fluxului de 
colectare 
deşeurilor.  

• Sursele de 

• Instituirea 
obligativităţii 
administratorilor 
legali ai spaţiilor verzi 
publice de a produce 
sau achiziţiona 
material dendrologic 
rezistent la poluare şi 
la condiţiile climatice. 

• Lucrări de întreţinere 
a spaţiilor verzi. 

• Corelarea activităţilor 
de înlocuire a 
vegetaţiei cu perioada 
de producere a 
materialului 

Administraţia 
publică 
locală 
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poluare. 
• Suprafaţa 

spaţiilor de 
odinnă şi 
agrement. 

• Numărul de 
arbori/arbuşti 
înlocuiţi 
(an/sezon). 

• Numărul 
arborilor 
uscaţi anual. 

• Suprafeţele 
plantate, 
situate 
perimetral 
amplasamente
lor pe care se 
desfaşoară 
activităţi 
poluante (m2). 

• Procentul de 
ocupare a 
terenului 
(P.O.T.) cu 
spaţii verzi. 

dendrologic în 
pepiniere. 

• Optimizarea fluxului 
de colectare şi 
reciclare a deşeurilor. 

• Asigurarea de 
structuri cu personal 
specializat în 
domeniu, menite să 
gestioneze şi să 
monitorizeze 
componentele 
peisagistice din 
Regiunea 8 Bucureşti 
- Ilfov.                           
Aplicarea interdicţiei 
de construire pe spaţii 
verzi.                      

 

PM 2–3 
Degradarea 
zonelor umede 

Diminuarea 
impactului 
asupra zonelor 

• Protecţia speciilor din flora 
şi fauna salbatică. 

• Păstrarea zonelor de halaj 

• Densitatea 
zonelor umede 
din regiune. 

• Realizarea cadastrului 
zonelor umede din 
regiune (termen 1 an). 

Administraţia 
publică 
locală 
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umede şi 
implementarea 
unui sistem  de 
management 
corespunzător în 
vederea, 
reabilitării 
acestora. 
 

faţă de zonele umede. 
 

• Numărul 
speciilor de 
floră şi faună 
sălbatică (cu 
statut legal de 
protecţie). 

 

• Evaluarea periodică a 
stării de conservare a 
zonelor umede 
precum şi a speciilor 
de floră şi faună 
(permanent). 

• Protecţia şi punerea în 
valoare a ariilor 
protejate şi a siturilor 
Natura 2000 din 
regiune ( permanent). 

• Elaborarea de 
programe care să 
vizeze extinderea 
activităţilor de 
protecţie a zonelor 
umede, în folosul 
comunităţii. 

• Refacerea zonelor a 
căror suprafaţă este 
ocupată cu stuf 
(lacurile interioare din 
Bucureşti, Cernica, 
Pantelimon I şi II). 

• Stoparea dragării la 
întâmplare şi a arderii 
stufului pe lacurile din 
regiune.  

• Promovarea acţiunilor 
de conştientizare şi 
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educare a populaţiei 
privind importanţa 
zonelor umede. 

• Popularizarea 
permanentă a 
beneficiilor generate 
de zonele umede 
pentru comunitate. 

• Campanii de educaţie 
eco-civică privind 
implicarea activă a 
comunităţii în 
protejarea zonelor 
umede. 

• Programe de educaţie 
ecologică în unităţile 
de învăţământ. 

• Reabilitarea zonelor 
umede afectate ca 
urmare a depozitării 
necontrolate a 
deşeurilor (malurile 
râurilor/lacurilor). 

• Refacerea malurilor 
degradate (apărări de 
mal) în limitele 
legislaţiei în vigoare. 
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• Îmbunătăţirea calităţii 
apelor de suprafaţă. 

• Plantarea perdelelor 
de protecţie în zonele: 
Chitila, Mogoşoaia, 
Buftea, Pantelimon I 
si II, Cornetu (pe 
malul Argeşului).  

• Aplicarea în zonele 
umede a ghidului de 
bune practici agricole. 

PM 2 –4 
Diminuarea 
drastică a 
zonelor verzi 
constituite 

Creşterea 
suprafeţei de 
spaţii verzi în 
regiunea 8 
Bucureşti – 
Ilfov. 
 

• Reabilitarea zonelor verzi 
publice (parcuri, grădini, 
spaţii verzi aferente 
cvartalelor de locuinţe, 
plantarea de arbori în 
aliniament stradal) aflate în 
administrarea autoritaţilor 
locale şi întreţinerea lor la 
standarde corespunzătoare: 

• Identificarea de 
amplasamente noi. 

• Realizarea inelului verde în 
jurul Capitalei folosind 
nucleele existente (perdele 
de protecţie) şi ulterior, 
configurarea centurii verde-
galbenă. 

 
 

• Indicele de 
spaţiu verde 
(m2/cap de 
locuitor). 

• Numărul de 
arbori/ arbuşti 
plantaţi. 

• Numărul de 
ml de gard viu 
din aliniament 
realizat anual. 

• Suprafeţele 
verzi 
reamenajate 
(m2, ha). 

• Suprafeţele 
verzi 
recuperate în 
urma 

• Realizarea 
,,cadastrului verde” în 
interiorul teritoriului 
administrativ al 
regiunii 8 Bucureşti – 
Ilfov.  

• Elaborarea studiilor 
specializate pentru 
corelarea cu situaţia 
reală existentă a 
reglementărilor de 
spaţii verzi promovate 
prin Planuri 
Urbanistice Generale. 

• Reabilitarea zonelor 
verzi publice (parcuri, 
grădini, spaţii verzi 
aferente cvartalelor de 
locuinţe,  arbori în 

Administraţia 
publică 
locală 

 234



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

dezafectării 
construcţiilor 
amplasate 
ilegal pe spaţii 
verzi (m2, ha). 

• Procentul de 
ocupare a 
terenului 
(POT) indicat 
prin PUG 
pentru Zona 
spaţiilor verzi 
V (V1-V8). 

• Numărul de 
arbori 
plantaţi/taiaţi. 

• Suprafeţele 
din centura 
verde a 
municipiului 
Bucureşti 
(ha/an). 

 

aliniament stradal) 
aflate în gestiunea 
administraţiei locale 
(municipiul Bucureşti: 
Glina, zona Militari, 
Lacul Morii, Cart. 16 
Februarie etc.); 
(judeţul Ilfov: Buftea, 
Ciorogârla, 
Mogoşoaia, Otopeni, 
Tunari, Voluntari, 
Vidra, Măgurele etc.). 

• Identificarea de 
amplasamente noi: 
- locaţii în 

municipiul 
Bucureşti: 
Cartierul Militari, 
Trafic Greu; 

- locaţii în judeţul 
Ilfov: Voluntari, 
Afumaţi, 
Măgurele. 

• Realizarea inelului 
verde în jurul 
Capitalei folosind 
nucleele existente 
(perdele de                  
protecţie) şi, ulterior, 
configurarea centurii 
verde – galbenă.  
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• Popularizarea 
constantă prin toate 
mijloacele mass-
media a importanţei 
spaţiilor verzi şi a 
beneficiilor generate 
de acestea pentru 
Comunitatea Regiunii 
8 Bucureşti-Ilfov. 

• Campanii de educaţie 
eco-civică în unităţile 
de învăţământ 

• Dezvoltarea (de către 
autoritaţile 
administraţiei publice 
locale) programelor 
privind reabilitarea şi 
extinderea 
suprafeţelor de spaţii 
verzi.  

• Extinderea sistemului 
de prestări de servicii 
destinate întreţinerii 
spaţiilor verzi. 

• Monitorizarea 
suprafeţelor verzi 
utilizate pentru comerţ 
ambulant. 

• Aplicarea interdicţiei 
de construire pe spaţii 
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verzi. 
• Sancţionarea 

persoanelor fizice şi 
juridice care ocupă 
abuziv spaţiile verzi. 

• Identificarea şi 
sancţionarea 
persoanelor care 
depozitează ilegal 
deşeuri pe terenuri cu 
destinaţia de spaţii 
verzi. 

PM 2 –5 
Insuficienţa 
campaniilor de 
educare, 
informare şi 
conştientizare 
publică a 
valorilor 
biodiversităţii, 
inclusiv a 
importanţei sit-
urilor Natura 
2000  

Creşterea 
gradului de 
conştientizare a 
populaţiei din 
Regiunea 8 
Bucureşti-Ilfov, 
privind 
drepturile şi 
obligaţiile ce îi 
revin în procesul 
de implementare 
a strategiei de 
gestionare 
durabilă şi 
protejarea 
mediului 
înconjurător.  

• Cooperarea între societatea 
civilă, administraţia locală, 
instituţii, ONG-uri, agenţi 
economici, proprietari de 
terenuri, pe probleme de 
protecţia naturii. 

• Antrenarea populaţiei în 
activităţile de 
informare/conştientizare a 
valorilor capitalului natural 
existent în regiune. 

• Promovarea informării şi 
consultării de către cetăţeni 
a site-urilor web tuturor 
structurilor implicate în 
administrarea, cercetarea, 
gestionarea, conştientizarea 
resurselor naturale 

• Număr de 
acţiuni, 
întâlniri, 
seminarii, 
training 
realizate. 

• Număr de 
persoane 
implicate, 
inclusiv pe 
acţiuni 
punctuale 
(suprafaţă de 
spaţiu verde 
creată/amenaj
ată, zone 
verzi, cursuri 
de apă, 

• Organizarea 
campaniilor de 
conştientizare a 
publicului privind 
protecţia naturii, 
implicit şi a Reţelei 
ecologice Natura 2000 
prin mjloacele de 
informare (pliante, 
fluturaşi, presă, 
postere, expoziţii 
etc.). 

• Dezbateri publice 
tematice cu tematică 
specifică. 

• Organizarea de eco-
concursuri pentru 
atragerea tinerei 

MMDD 
 
ANPM 
 
ARPM 
Bucureşti 
 
APM 
Bucureşti 
 
APM Ilfov 
 
Administraţia 
publică 
locală 
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 regenerabile. 

 

salubrizare). 
• Număr de 

persoane 
implicate în 
conştientizare
a privind 
cunoaşterea 
PLAM-urilor, 
PRAM-ului 
Regiunii 8. 

• Număr de 
specialişti 
experţi 
implicaţi 
(local şi 
regional): 
instituţii, 
ONG-uri. 

• Număr de 
centre create. 

• Număr de 
mesaje primite 
(opinii, 
reclamaţii şi 
sesizări). 

• Număr de 
proiecte 
finanţate şi 
valoarea 
proiectelor 

generaţii pe teme de 
protecţia naturii. 

• Promovarea unor 
programe de 
parteneriat  între 
administraţie şi agenţi 
economici, experţi, 
ONG-uri, proprietari 
de terenuri. 

• Creşterea şi 
mediatizarea 
numărului agenţilor 
ecologici voluntari. 

• Îmbunătăţirea 
accesului cetăţenilor 
la informaţiile de 
mediu. 

• Crearea unei baze de 
date, accesibile 
factorilor implicaţi 
care să conţină date 
privind speciile de 
floră şi faună, date 
privind habitatele şi 
organismele 
modificate genetic. 

• Atragerea sponsorilor 
pentru realizarea 
diferitelor acţiuni 
(întâlniri, dezbateri, 
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finanţate. 
• Număr de 

reviste, 
broşuri, CD-
uri privind 
biodiversitatea
, implicit  
Natura 2000 - 
mediu, 
realizate. 

• Număr de 
site-uri webşi 
accesări a 
bazelor de 
date. 

• Număr de 
voluntari/an. 

 

interviuri, cursuri 
specifice). 

• Elaborarea de 
chestionare în scopul 
testării opiniei publice 
în raport cu 
problematica cuprinsă 
în PLAM-uri şi 
PRAM. 

• Crearea de centre de 
informare şi 
documentare privind 
protecţia 
biodiversităţii (cu 
precadere reţeaua de 
arii protejate Natura 
2000). 

• Implicarea 
Asociaţiilor de 
locatari / proprietari şi 
a Patronatului Român 
în proiecte eco-civice. 

• Antrenarea 
Asociaţiilor de 
pensionari, ca o 
componentă 
importantă a societăţii 
civile, în acţiuni de 
voluntariat pe 
probleme de mediu şi 
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acţiuni de împăduriri. 
• Constituirea unui 

Grup de Lucru la 
nivelul Regiunii 8 
Bucureşti - Ilfov care 
să asigure cooperarea 
între administraţia 
locală, instituţii, 
societatea civilă, 
agenţi economici, 
proprietari de terenuri 
etc., pe probleme de 
protecţia naturii. 

• Evaluarea gradului de 
cunoaştere reală a 
problemelor privind 
protecţia naturii de 
către cetăţeni. 

• Realizarea unui dialog 
permanent între 
ARPM Bucureşti şi 
populaţie, privind 
accesul la informaţia 
de mediu şi modul de 
interpretare şi analiză 
a acesteia, în scopul 
creşterii nivelului de 
educaţie ecocivică. 

• Anchete statistice 
privind identificarea 
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nivelului real al 
educaţiei ecologice. 

• Organizarea de 
întâlniri cu scopul 
dezbaterii unor 
probleme de mediu, 
de interes comunitar, 
spre exemplu 
reabilitarea spaţiilor 
verzi, plantarea 
arborilor, reabilitarea 
zonelor umede, 
Natura 2000 etc. 

• Diseminarea şi 
implementarea 
PLAM-urilor şi 
PRAM-ului. 

• Includerea în acţiunile 
organizate la nivel 
regional a unor 
seminarii, cursuri de 
educaţie ecologică. 

• Realizarea de acţiuni 
menite să conducă la 
necesitatea actului de 
salubrizare a unor 
cursuri de apă, spaţii 
verzi. 

• Realizarea de acţiuni 
destinate întreţinerii, 
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prin voluntariat, a 
unor spaţii de 
agrement şi joacă. 

• Realizarea unor 
acţiuni dedicate 
biodiversităţii în zile / 
perioade prestabilite la 
nivel naţional şi 
internaţional. 

• Elaborarea de 
materiale (reviste, 
CD-uri etc) de către 
ONG-uri, alte 
structuri împreună cu 
Administraţiile Locale 
şi Regionale, 
Agenţiile de Protecţia 
Mediului etc. 

• Elaborarea de 
materiale 
promoţionale privind 
cunoaşterea Aquis-
ului Comunitar. 

• Iniţierea unor 
concursuri cu premii 
pentru cel mai bun 
grup de voluntari în 
mediul rural şi urban. 

PM 2 –6 Asigurarea unui • Elaborarea/implementarea • Numărul • Caracterizarea stării MMDD 
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Lipsa unui 
program 
regional de 
evaluare a 
biodiversităţii 
care să permită 
elaborarea 
programului de 
management şi 
monitoring 
integrat  

management 
corespunzător al 
biodiversităţii 
(implicit Natura 
2000) în 
perimetrul 
Regiunii 8 
Bucureşti – 
Ilfov. 

 

Programului de 
Management al 
Biodiversităţii Regiunii 8. 

• Implementarea Planului de 
Management al 
Biodiversităţii Regiunii 8 
Bucureşti – Ilfov. 

• Implementarea reţelei de 
monitoring integrat la 
nivelul Regiunii 8. 

 

 

 

speciilor de 
floră şi 
faună/habitate
; 

• Numărul 
elementelor de 
interes 
ştiinţific, 
protectiv, 
economic. 

• Indicatorii 
specifici 
pentru 
stabilirea stării 
ecosistemelor: 
efective 
populaţionale, 
calitatea apei, 
calitatea 
aerului, 
calitatea 
solului etc. 

• Numărul 
măsurilor şi 
soluţiilor 
specifice 
gestionării 
durabile şi 
ocrotirii 
elementelor de 
interes 

ecosistemelor din 
regiunea 8 Bucureşti-
Ilfov. 

• Delimitarea şi 
marcarea tuturor 
ariilor protejate. 

• Instalarea de panouri 
indicatoare. 

• Cartarea elementelor 
de biodiversitate cu 
importanţă deosebită 
ştiinţifică şi 
protectivă, implicit 
Natura 2000.   

• Elaborarea de planuri 
de management şi 
monitoring pentru 
fiecare sit ce conţine 
elemente de 
biodiversitate de 
interes deosebit.  

• Actualizarea şi 
completarea 
informaţiei privind 
biodiversitatea, 
implicit elementele 
Natura 2000 în 
Regiunea 8 Bucureşti 
– Ilfov 

• Stabilirea de 

 
ANPM 
 
ARPM 
Bucureşti 
 
APM 
Bucureşti 
 
APM Ilfov 
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protectiv, 
economic, 
ştiinţific. 

• Numărul 
staţiilor ce 
compun 
reţeaua de 
monitoring la 
nivelul 
Regiunii 8 
Bucureşti - 
Ilfov, cu 
precizarea 
metodologiei 
adecvate 
elementelor 
care necesită 
supraveghere. 

 

parteneriate între 
autorităţile 
adminstaţiei publice 
locale, mediile 
ştiintifice, ONG-uri, 
cetăţeni şi alte 
structuri civice în 
scopul implementării 
planului de 
management. 

• Elaborarea şi 
implementarea unor 
programe specifice 
pentru conştientizarea 
publicului în legătură 
cu necesitatea 
protejării şi 
conservării diversităţii 
biologice aparţinând 
Regiunii 8 Bucureşti - 
Ilfov 

• Realizarea analize 
critice a situaţiei 
existente şi a 
informaţiilor/datelor 
disponibile. 

• Colectarea, 
prelucrarea şi 
interpretarea datelor şi 
observaţiilor existente 
privind diversitatea 
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biologică în Regiunea 
8 Bucureşti – Ilfov. 

• Evaluarea stării 
biodiversităţii în 
contextul existenţei 
presiunii antropice. 

• Efectuarea studiilor 
detaliate pentru 
actualizarea şi 
completarea bazei de 
date privind 
biodiversitatea 
Regiunii 8 Bucureşti – 
Ilfov, în vederea 
fundamentării 
stiinţifice a 
Programului de 
Management. 

PM 2 –7 
Lipsa unui 
sistem 
informaţional  
privind 
biodiversitatea 

Implementarea 
sistemului 
informaţional 
privind 
biodiversitatea. 
 

• Crearea unui sistem deschis 
de baze de date privind 
inventarul elementelor de 
biodiversitate pe teritoriul 
Regiunii 8 Bucureşti – 
Ilfov. 

• Crearea unei baze de date 
care să evidenţieze speciile 
de interes ştiinţific, 
protectiv, economic. 

• Crearea unei baze de date 

• Numărul 
bazelor de 
date. 

• Clasificarea 
pe tipuri de 
baze de date. 

• Numărul de 
site-uri web. 

• Numărul de 
înregistrări. 

• Numărul de 

• Achiziţionarea 
echipamentelor 
(hardware şi software) 
necesare procesării şi 
stocării bazelor de 
date. 

• Realizarea 
parteneriatelor în 
vederea constituirii 
bazelor de date.  

• Identificarea 

MMDD 
 
ANPM 
 
ARPM 
Bucureşti 
 
APM 
Bucureşti 
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privind elementele de 
biodiversitate Natura 2000. 

• Crearea unei baze de date 
privind cartarea şi estimarea 
efectivelor populaţionale ale 
speciilor de interes ştiinţific, 
protectiv, economic. 

• Crearea unei metadatabaza 
cu sursele şi locaţia 
surselor, privind diversitatea 
biologică a Regiunii 8. 

 

accesări. 
 

resurselor umane 
capabile să realizeze 
aplicaţiile specifice 
tipurilor de baze de 
date. 

• Prevederea de fonduri 
necesare constituirii şi 
întreţinerii bazelor de 
date. 

• Informarea populaţiei 
privind necesitatea 
inventarierii /marcării 
florei şi faunei din 
regiune. 

• Conştientizarea 
populaţiei asupra 
importanţei unor 
specii de 
arbori/arbuşti, a 
speciilor faunistice 
declarate ocrotite şi a 
necesităţii protecţiei 
lor.  

• Derularea de proiecte 
menite să stabilească 
tipurile bazelor de 
date în funcţie de 
obiectivele cuprinse în 
strategia regională de 
protecţie a mediului, 

APM Ilfov 
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implicit a elementelor 
Natura 2000, pe 
termen mediu şi lung.  

• Întreţinerea şi 
actualizarea bazelor 
de date. 

• Analiza periodică a 
calităţii şi eficienţei 
tipului de informaţie 
în scopul optimizării 
procesului de 
gestionare durabilă şi 
conservare a 
biodiversităţii din 
Regiunea 8. 

• Asigurarea de 
structuri cu personal 
specializat în 
domeniu. 

  

Tabel nr. 4.2.1.3 Matricea-plan pentru problema „Calitatea aerului/zgomot/schimbări climatice” 

PPrroobblleemmaa  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  OObbiieeccttiivvee  ssppeecciiffiiccee  //  
ŢŢiinnttee  

IInnddiiccaattoorrii  AAccţţiiuunnii  RReessppoonnssaabbiillii  

PM 3 – 1 
Poluarea aerului 
rezultată din 
arderea 

Reducerea 
emisiilor de NOx, 
SO2 şi CO2.              

• Combaterea 
fenomenelor de 
acidifiere, 
eutrofizare şi de 
formare a ozonului 

• Concentraţiile 
de NO2, CO, 
SO2 măsurate 
la staţiile de 
monitorizare a 

• Utilizarea 
combustibililor lichizi 
cu conţinut redus de 
sulf.  

• Implementarea BREF- 

Autităţile 
administraţiei 
publice locale 
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combustibililor 
lichizi, gazoşi şi a 
combustibililor 
alternativi la 
centralele termice 
nemodernizate 

troposferic. 
• Reducerea 

concentraţiilor şi a 
nivelurilor critice 
ale principalilor 
poluanţi responsabili 
cu fenomenul de 
acidifiere (oxizi de 
sulf şi azot), până la 
concentraţiile şi 
nivelurile necesare 
protejării sănătăţii 
umane şi a mediului. 

• Stabilirea şi 
atingerea 
plafoanelor 
naţionale de 
reducere a emisiilor 
provenite din IMA .  

 

calităţii aerului 
din    Regiunea 
8 Bucureşti – 
Ilfov. 

• Emisiile anuale 
de NO2, SO2, 
CO2. 

 

BAT specifice având 
ca scop desulfurarea şi 
reducerea emisiilor de 
oxizi de azot din gazele 
de ardere, reducerea 
emisiilor de pulberi din 
gazele de ardere. 

• Realizarea 
măsurătorilor 
reprezentative pentru 
poluanţii relevanţi în 
conformitate cu 
prevederile 
standardelor CEN (ISO 
sau standarde naţionale 
echivalente tehnico - 
ştiinţific), calibrarea 
sistemelor de măsura 
conform standardelor 
CEN precum şi 
transmiterea, validarea 
şi stocarea acestor date 
la nivel naţional. 

• Promovarea centralelor 
colective (de bloc, de 
cvartal etc.) în locul 
centralelor de 
apartament.  

• Diseminarea 
informaţiilor către 
operatori şi public.  

ARPM 
Bucureşti 
 
Agenţi 
economici 

 248



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

• Pregătirea şi instruirea 
adecvată a 
personalului, atât din 
cadrul autorităţilor de 
mediu cât şi din cadrul 
agenţilor economici ce 
operează în domeniul 
instalaţiilor mari de 
ardere.   

• Crearea bazei centrale 
de date pentru 
inventarul instalaţiilor 
mari de ardere, 
structurată conform 
cerinţelor Directivei 
2001/80/CE: 
amplasamentul 
instalaţiei, identificarea 
operatorului şi a 
autorităţii responsabile 
sau coordonatoare, anul 
autorizării sau anul 
punerii în funcţiune, 
încadrarea în categoria 
„instalaţie existentă” 
sau „instalaţie nouă”, 
tipul de combustibil 
utilizat, caracteristicile 
combustibilului utilizat 
în anii anteriori (unde 
au existat date), puterea 
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termică nominală. 
• Implementarea 

sistemelor de 
management de mediu. 

 
PM 3– 2 
Poluarea 
atmosferei cu 
compuşi organici 
volatili datorită 
insuficienţei 
echipamentelor de 
reţinere a 
poluanţilor emişi 
din activităţi de 
depozitare, 
transport şi 
distribuţie a 
carburanţilor 

Reducerea 
emisiilor de COV.   

• Respectarea 
prevederilor 
Directivei 94/63/CE 
şi a tratatelor şi 
convenţiilor 
internaţionale la 
care România este 
parte semnatară; 

• Aplicarea celor mai 
bune tehnici 
disponibile pentru 
sursele existente. 

• Îndeplinirea 
cerinţelor tehnice 
pentru vehicule şi 
instalaţii utilizate la 
executarea 
operaţiunilor de 
depozitare, 
încărcare, 
descărcare şi 
distribuţie a 
benzinei de la un 
terminal la altul sau 
de la un terminal la 

• Nivelul 
concentraţiilor 
de COV 
(emisii şi 
imisii); 

• Numărul de 
instalaţii 
conforme cu 
Directiva. 

 
 

• Instalaţiile de 
depozitare la terminale 
trebuie să-şi reducă 
emisiile de COV prin 
următoarele măsuri: 

- conectarea la o unitate 
de recuperare a 
vaporilor / unitate de 
reţinere a vaporilor sau 
echiparea cu membrană 
plutitoare internă cu 
etanşare primară pentru 
rezervoarele cu capac 
fix; 

- echiparea cu dispozitiv 
de etanşare primară şi 
secundară pentru 
rezervoarele cu capac 
plutitor extern sau 
intern; 

• Pentru încărcarea şi 
descărcarea 
containerelor mobile la 
terminal trebuie 
îndeplinite următoarele 

ARPM 
Bucureşti 
 
Agenţi 
economici 
 
APM 
Bucureşti 
 
APM Ilfov 
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o staţie de distribuţie 
a benzinei în scopul 
reducerii emisiilor 
de compuşi organici 
volatili (COV), 
rezultaţi ca urmare a 
executării acestor 
operaţiuni; 

• Respectarea 
prevederilor din 
Anexa II a 
Protocolului de la 
Gothenburg (pînă în 
anul 2010 România 
s-a angajat să reducă 
emisiile de compuşi 
organici volatili cu 
15% -considerând 
ca an de referinţă 
1990). 

 
 

măsuri: 
- vaporii generaţi în 

timpul operaţiunii de 
încărcare cu benzină a 
unui container mobil 
trebuie aduşi printr-o 
ţeavă de legătură etanşă 
la o unitate de 
recuperare a vaporilor, 
pentru regenerare la 
terminal; 

- toate terminalele dotate 
cu instalaţii de 
încărcare pentru 
cisterne auto trebuie să 
fie echipate cu cel 
puţin un braţ articulat 
pentru încărcare pe la 
partea inferioară. 

• Pentru containere 
mobile (cisterne auto, 
vagoane cisternă şi 
nave fluviale): 

- trebuie să fie conectate 
în timpul operaţiei de 
încărcare la terminal cu 
unităţi de recuperare a 
vaporilor sau cu o 
unitate de reţinere a 
acestora; 

- trebuie să fie echipate 
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cu dispozitive de 
preaplin. 

• Pentru încărcarea în 
instalaţii de depozitare 
la staţiile de benzină: 

- vaporii generaţi în 
procesul de încărcare a 
benzinei în instalaţiile 
de depozitare ale 
staţiilor de distribuţie a 
benzinei trebuie să fie 
captaţi şi returnaţi în 
containerul mobil care 
aprovizionează staţia 
cu benzină, prin 
intermediul unei 
conexiuni de legătură 
etanşă; 

- la o nouă reîncărcare la 
terminal, vaporii din 
container vor fi 
procesaţi în unitatea de 
recuperare a vaporilor. 
Staţiile de distribuţie a 
benzinei prin care se 
tranzitează o cantitate 
de benzină mai mică de 
100 mc/an sunt 
exceptate de la aceste 
cerinţe. 

• Schimb de informaţii 
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între agenţi economici 
şi între autoritatea de 
mediu şi agenţii 
economici; 

• Informarea publicului 
privind efectele 
emisiilor de COV. 

• Implementarea 
voluntară a sistemelor 
de management de 
mediu.  

PM 3–3 
Poluarea 
atmosferei 
datorată emisiilor 
de COV rezultaţi 
din instalaţiile şi 
activităţile care 
utilizează solvenţi 
organici 

Reducerea 
emisiilor de COV 
provenite din 
activităţile care 
utilizează solvenţi 
organici.  
 

• Reducerea emisiilor 
de COV prin măsuri 
specifice 
(conformarea cu 
valorile limită de 
emisie sau 
implementarea 
schemelor de 
reducere şi / sau 
utilizare a 
potenţialilor 
înlocuitori pentru 
substanţele organice 
cu conţinut de 
COV). 

 

• Emisiile de 
COV. 

• Numărul de 
instalaţii 
conforme.  

• Numărul de 
titulari care au 
implementat 
un sistem de 
reducere a 
emisiilor. 

• Numărul de 
titulari de 
activitate care 
au implementat 
BAT. 

 
 

• Verificarea strictă a 
programelor de 
conformare ale 
agenţilor economici 
care desfăşoară 
activităţi în care 
folosesc solvenţi 
organici şi sancţionarea 
celor care nu îşi 
îndeplinesc obligaţiile. 

• Folosirea de către 
agenţii economici a 
BAT-urilor. 

• Autorizarea instalaţiilor 
existente şi a 
instalaţiilor noi (la 
punerea în funcţiune) 
care nu sunt sub 
incidenţa Directivei 

MMDD 
ARPM 
Bucureşti 
 
Comisariatul 
de Mediu 
Municipiul 
Bucureşti 
 
Comisariatul 
de Mediu 
Judeţul Ilfov 
 
Agenţi 
economici 
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Consiliului 96/61/EC 
privind prevenirea şi 
controlul integrat al 
poluării (IPPC); 
obligaţia titularilor de 
activitate de a notifica 
autorităţii competente 
de protecţia mediului 
opţiunea aplicării 
schemei de reducere în 
vederea conformării cu 
cerinţele directivei. 

• Acceptarea de către 
autoritatea competentă 
de mediu a derogărilor 
de la prevederile 
directivei numai în 
condiţiile specificate 
expres în aceasta, 
incluzând utilizarea 
celor mai bune tehnici 
disponibile. 

• Obţinerea de date de la 
titularul de activitate 
care să permită 
autorităţii competente 
de protecţia mediului 
verificarea conformării 
cu cerinţele directivei. 

• Încetarea activităţilor 
neconforme (după 
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somaţie). 
• Schimb de informatii 

între agenţii economici 
şi între autoritatea de 
mediu şi agenţii 
economici; 

• Informarea publicului 
privind efectele 
emisiilor de COV. 

• Implementarea 
voluntară a sistemelor 
de management de 
mediu.  

PM 3 –4 
Poluarea 
atmosferei 
datorată 
desfăşurării unor 
activităţi 
industriale 

Reducerea 
emisiilor de 
poluanţi în 
atmosferă. 

• Reducerea emisiilor 
în atmosferă 
generate de 
activităţile 
industriale de pe 
platformele 
industriale 

S.C. Neferal S.A.: 
• reducerea 

emisiilor de 
pulberi în 
suspensie din 
secţia cupru; 

• îmbunătăţirea 
parametrilor de 
funcţionare a 
filtrelor de la 

• Concentraţiile 
măsurate. 

• Emisiile anuale 
de SOx, NOx, 
NMVOC, CO, 
CO2, CH4 , Cd, 
Cr, Cu, Pb. 

• Numărul de 
instalaţii 
montate pentru 
reţinerea 
poluanţilor 
atmosferici. 

• Numărul de 
instalaţii 
pentru 
reţinerea 

• Folosirea de către 
agenţii economici a 
BAT-urilor. 

S.C. Neferal S.A.: 
- achiziţionarea de 

noi seturi de 
elemente filtrante 
(saci şi casete) cu 
performanţe 
tehnologice 
superioare la secţia 
plumb; 

- modernizarea 
filtrelor nr. 4 si 5 la 
secţia plumb, în 
vederea 
îmbunătăţirii 

Agenţi 
economici 
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secţia de plumb. 
S.C. Protan S.A.: 

• eliminarea 
mirosurilor 
neplăcute 
datorate 
mercaptanilor; 

• reducerea 
emisiilor de 
pulberi în 
suspensie, gaze 
de ardere, COV.  

S.C. Ecorec S.A., S.C. 
Ecosud S.A.: 

• reducerea 
emisiilor 
provenite din 
procesul de 
descompunere a 
deşeurilor. 

 

poluanţilor 
atmosferici 
puse în 
funcţiune. 

• Valoarea 
investiţiilor. 

 

funcţionării 
acestora. 

S.C. Protan S.A.: 
- implementarea unui 

sistem de 
monitorizare 
trimestrială a 
calităţii aerului, 
prin măsurarea 
emisiilor de gaze de 
ardere, COV, 
pulberi în 
suspensie;  

- realizarea unui 
studiu de 
fezabilitate privind 
varianta optimă de 
diminuare / 
eliminare a 
mirosurilor; 
achizitia 
echipamentelor, 
montaj şi punerea 
în funcţiune; 

- retehnologizarea / 
înlocuirea 
incineratorului 
pentru MRS prin 
dotarea cu o cameră 
post-combustie, 
înălţarea coşului, 
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dotare cu arzătoare 
comandate 
electronic; 

- sistem de 
monitorizare 
automată pentru 
întregul proces de 
incinerare. 

S.C. Ecorec S.A. şi  S.C. 
Ecosud S.A. 

- realizarea instalaţiei 
de captare a 
biogazului. 

PM 3 - 5 
Disconfortul 
olfactiv produs de 
depozitarea 
temporară sau 
definitivă a 
deşeurilor   

Eliminarea 
deşeurilor în 
condiţii de 
siguranţă pentru 
mediu şi sănătatea 
populaţiei. 
 

• Asigurarea 
capacităţii necesare 
pentru eliminarea 
deşeurilor în 
conformitate cu 
standardele UE. 

• Închiderea etapizată 
a depozitelor 
conform planurilor 
de măsuri prioritare. 

• Eliminarea 
depozitelor 
neconforme. 

 

Variază în funcţie 
de compoziţia 
deşeurilor 
depozitate, se 
stabilesc în 
autorizaţiile de 
mediu şi trebuie să 
reflecte 
caracteristicile 
deşeurilor. 
 

• Informarea 
transportatorilor 
privind condiţiile de 
colectare şi transport a 
deşeurilor. 

• Programe de educaţie 
ecologică în unităţile 
de învăţământ din 
Bucureşti şi Judeţul 
Ilfov şi în zonele unde 
sunt implementate 
proiecte pilot.  

• Controale periodice la 
agenţii economici ce 
gestionează aceste 
activitati. 

• Aplicarea sancţiunilor 

Comisariatul 
de mediu 
Bucureşti 
 
Comisariatul 
de mediu 
Judeţul Ilfov 
 
Agenţi 
economici 
 
Administraţia 
publică locală 
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pentru nerespectarea 
legislaţiei în domeniu. 

• Extinderea zonelor 
verzi la periferia 
capitalei, prin 
ecologizarea 
depozitelor de deşeuri 
şi îndesirea perdelelor 
de protecţie a 
depozitelor şi a altor 
activităţi generatoare 
de mirosuri 
dezagreabile. 

PM 3-6  
Absenţa unui 
sistem de 
prognoză şi 
alertare la scară 
locală în condiţiile 
creşterii nivelului 
de poluare asociat 
condiţiilor 
meteorologice 
nefavorabile 

Realizarea 
cadastrului de 
poluare pe baza 
datelor rezultate 
din monitorizarea 
calitaţii aerului în 
regim automat.  
 

• Evidenţierea 
riscurilor privind 
poluarea atmosferică 
cu anticipaţie 24 ore 
şi respectiv 48 ore, 
prin intermediul 
modelării dispersiei 
poluanţilor 
periculoşi folosind 
prognoza 
atmosferică. 
Sistemul Air 
AWARE va permite 
Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului 
Bucureşti şi 
autorităţilor locale 
să anunţe poluatorul 

• Imisii: SO2, 
CO, Nox, 
(PM2,5 si 
PM10), Pb şi 
benzen. 

• Pulberi totale 
în suspensie. 

 

 Administraţia 
Natională de 
Meteorologie 
 
ASP 
Bucureşti 
 
ICEBIOL 
 
RAR 
 
Proiect 
Bucureşti 
 
APM 
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în vederea luării 
măsurilor necesare  
reducerii emisiilor. 
De asemenea, 
sistemul permite 
alertarea populaţiei 
şi acţiuni de 
monitorizare 
continuă a situaţiei 
calităţii aerului. 

• Dezvoltarea unei 
baze de date care să 
cuprindă parametrii 
privind calitatea 
aerului în Sistem 
Gis (Sistem 
Informatic 
Geografic) capabilă 
să furnizeze 
prognoza calităţii 
aerului. Aceasta 
cuprinde: modele 
digitale de teren 
având la bază hărţi 
la diferite scări, 
structura bazei de 
date GIS a 
municipiului 
Bucureşti ce 
evidenţiază 
suprapunerea dintre 

Bucureşti 
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datele privind 
zonele protejate şi 
datele 
georeferenţiate 
privind condiţiile 
atmosferice, emisiile 
locale şi imisiile 
monitorizate. 
Sistemul de alertare 
implementat permite 
luarea unor decizii 
în timp real la nivel 
local în situaţii de 
risc pentru sănătatea 
populaţiei. 

• Promovarea unei 
colaborări între: 
autorităţile ce 
efectuează prognoza 
atmosferică, 
autorităţile locale, 
poluatori şi 
populaţie în vederea 
evitării situaţiilor de 
risc în ceea ce 
priveşte calitatea 
aerului. 

• Utilizarea 
autolaboratorului 
achiziţionat prin 
proiect de către 
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APM Bucureşti în 
vederea depistării şi 
evaluării sursei de 
poluare în momentul 
apariţiei riscului de 
poluare (depaşirea 
pragului de alertă). 
Această 
monitorizare se va 
face deplasând 
autolaboratorul în 
zonele afectate cu 
posibilitatea de a 
transmite şi stoca 
datele în  timp real, 
pe un server, 
utilizând 
georeferenţierea 
GPS şi reţeaua de 
telefonie mobilă. 
Astfel se obţine o 
reprezentare 
cartografică on-line 
a imisiilor, 
evidenţiind şi 
transmiţând imisiile 
rezultate către 
centrele de alertare 
pe perioada situaţiei 
de criză. De 
asemenea, este 
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posibilă realizarea 
prognozei calitatii 
aerului pe termen 
scurt, mediu şi lung.   

PM 3 –7 
Insuficienţa 
programelor de 
informare, educare 
şi conştientizare 
privind efectele 
poluării 
atmosferice asupra 
stării de sănătate a 
populaţiei  

Informarea 
eficientă a 
publicului asupra 
nivelului de 
poluare 
atmosferică în 
regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov. 

 

• Crearea unui 
parteneriat între 
A.R.P.M. Bucureşti 
şi Autoritatea de 
Sănătate Publică în 
vederea furnizării la 
timp, către 
populaţie, a datelor 
de sănătate. 

• Crearea unui 
parteneriat între 
A.R.P.M. Bucureşti 
şi mass-media, în 
vederea includerii 
unui buletin de 
informare zilnic 
asupra poluării 
atmosferice. 

 • Crearea unui 
parteneriat între 
A.R.P.M. Bucureşti şi 
Autoritatea de Sănătate 
Publică în vederea 
furnizării la timp, către 
populaţie, a datelor de 
sănătate. 

• Crearea unui 
parteneriat între 
A.R.P.M. Bucureşti şi 
mass-media, în vederea 
includerii unui buletin 
de informare zilnic 
asupra poluării 
atmosferice. 

MMDD 
 
ANPM 
 
ARPM 
Bucureşti 
 
APM 
Bucureşti 
 
APM Ilfov 
 
ASP 
Bucureşti 

PM 3 –8 
Absenţa unui 
studiu regional 
privind nivelul 
emisiilor 
electromagnetice 
(antene, 

Elaborarea 
studiului regional 
privind nivelul 
emisiilor 
electromagnetice 
(antene, 
aeroporturi, linii 
aeriene de înalta 
tensiune, staţii de 

• Întocmirea studiilor 
de specialitate 
privind efectele 
radiaţiilor 
electromagnetice 
asupra  sănătăţii 
umane. 

• Protejarea 

  ISP Bucureşti 
 
Autorităţi cu 
competenţe în 
domeniu 
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aeroporturi, linii 
aeriene de înaltă 
tensiune, staţii de 
transformare) şi 
efectul sinergic 
asupra sănătăţii 
populaţiei 

transformare) si 
efectul sinergic 
asupra sanatatii 
populaţiei. 

 

vecinătăţilor de 
sursele de emisii 
electromagnetice 
(staţii de emisie –
recepţie).   

 

PM 3 –10 
Poluarea 
atmosferei 
generată de 
traficul rutier: 
parcul auto cu 
uzura morală şi 
fizică înaintată, 
întreţinerea 
defectuoasă a 
arterelor rutiere 

Îmbunătăţirea 
calităţii aerului în 
regiunea 8 
Bucureşti – Ilfov 

• Reducerea poluării 
atmosferei datorită 
folosirii mijloacelor 
de transport 
învechite. 

• Alinierea parcului 
auto la normele 
europene în vigoare. 

 
 

• Număr de 
autovehicule 
non euro. 

• Număr de 
autovehicule 
euro 1. 

• Număr de 
autovehicule 
euro 2. 

• Număr de 
autovehicule 
euro 3. 

• Număr de 
autovehicule 
euro 4. 

Realizarea bazei de date cu 
autovehiculele aflate în 
circulaţie; colaborarea cu 
R.A.R. şi Serviciul Poliţiei 
Rutiere.  
 

RAR 
 
Administraţia 
publică locală
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Tabel nr. 4. 2.1.4 Matricea-plan pentru problema „Urbanism si Mediu/Zone Degradate/Calitatea Solului”  

PPrroobblleemmaa  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  OObbiieeccttiivvee  ssppeecciiffiiccee  //  
ŢŢiinnttee  

IInnddiiccaattoorrii  AAccţţiiuunnii  RReessppoonnssaabbiillii  

PM 4 – 1 
Diminuarea 
continuă a 
suprafeţei 
zonelor verzi   

Mărirea suprafeţei 
de spaţii verzi în 
regiunea 8 
Bucureşti – Ilfov. 
 

 Bucureşti: 
• Obţinerea unei 

evidenţe a suprafeţelor 
de teren alocate, prin 
P.U.G. al municipiului 
Bucureşti sau prin 
P.U.Z.-uri ulterior 
aprobate, funcţiunii de 
spaţiu verde cu acces 
public (parcuri, 
grădini, scuaruri, fâşii 
plantate, spaţii verzi 
din ansamblurile de 
locuinţe) (baze de 
date). 

• Evaluarea 
stării/calităţii spaţiilor 
verzi cu acces public, 
inventariate. 

• Reabilitarea zonelor 
verzi publice (parcuri, 
grădini, spaţii verzi 
aferente cvartalelor de 
locuinţe) aflate în 

• Suprafeţe de 
spatii verzi 
amenajate(mp 
spaţiu 
verde/cap de 
locuitor). 

• Număr de 
arbori plantaţi. 

• Plantaţii de 
aliniament. 

 

Pentru municipiul 
Bucureşti şi pentru 
localităţi urbane din 
Regiunea 8: 
• Inventarierea 

suprafeţelor plantate cu 
acces public, corelarea 
cu regimul juridic al 
terenurilor  - crearea 
bazei de date (3 ani). 

• Intabularea spaţiilor 
verzi cu acces public 
(parcuri, grădini, 
scuaruri) (2 ani). 

• Actualizarea 
permanentă a bazei de 
date conţinând 
informaţiile referitoare 
la spaţiile verzi cu acces 
public (permanent). 

• Dezafectarea  
construcţiilor ilegale 
existente în perimetrul 
zonelor verzi cu acces 

Administraţia 
publică locală 
 
Comisariatul 
de mediu al 
Municipiului 
Bucureşti 
 
Comisariatul 
de mediu 
Judeţul Ilfov 
ONG-uri 
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gestiunea 
administraţiei locale şi 
întreţinerea lor la 
standarde înalte. 

• Creşterea densităţii 
arborilor în plantaţiile 
de aliniament şi 
reabilitarea celor 
existente. 

• Reamenajarea tuturor 
terenurilor degradate 
care au avut destinaţia 
iniţială de spaţii verzi. 

• Interdicţia schimbării 
destinaţiei terenurilor 
ocupate de spaţii verzi 
cu acces public, 
normabile şi ne-
normabile, conform 
funcţiunii atribuite 
prin P.U.G. sau P.U.Z. 
aprobate ulterior. 
 

 Ilfov: 
• Realizarea «centurii 

verde - galbenă» în 
jurul Bucureştilor, 
pentru ameliorarea 
micro-climatului urban 
şi protecţia atât a 

public (1 an); 
• Reamenajarea de spaţii 

verzi cu acces public pe 
terenurile care aveau 
această destinaţie, acolo 
unde regimul juridic 
actual permite această 
acţiune (2 ani). 

• Aplicarea la timp şi în 
mod susţinut a lucrărilor 
specifice de întreţinere a 
spatiilor verzi şi 
implicarea comunităţii 
în reabilitarea şi 
reamenajarea acestora 
(permanent). 

• Mediatizarea 
problematicii privind 
protecţia mediului şi a 
importanţei pe care o 
ocupă spaţiile verzi în 
ameliorarea 
microclimatului urban şi 
în îmbunătăţirea calităţii 
vieţii locuitorilor 
(permanent). 

• Mediatizarea 
problematicii privind 
importanţa pădurilor şi a 
funcţiilor multiple pe 
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Capitalei, cât şi a 
localităţilor 
componente. 

• Pentru localităţile cu 
rang de municipiu/oraş 
din judeţ - crearea de 
baze de date proprii 
care să conţină 
informaţii referitoare 
la suprafeţele de spaţii 
verzi cu acces public 
aflate în gestiunea 
autorităţii publice 
locale. 

• Pentru localităţile 
rurale – evidenţa 
suprafeţelor de pădure 
aparţinând unităţii 
administrativ-
teritoriale. 

• Pentru localităţile 
rurale – identificarea 
terenurilor degradate, 
a statutului lor juridic, 
terenuri care să poată 
fi plantate cu trupuri 
de pădure. 

• Reabilitarea perdelelor 
plantate de protecţie a 
drumurilor dintre 

care le îndeplinesc – în 
scopul inducerii în 
conştiinţa populaţiei a 
unei atitudini civice care 
să le protejeze 
(discernământ în taiere, 
plantare în compensare, 
etc.) (permanent) 

• Derularea programelor 
de educaţie ecologică în 
unităţile de învăţământ. 

Realizarea „centurii verde 
– galbenă”, acţiunile 
concertate vor putea fi 
întreprinse după constituirea 
Zonei Metropolitane 
Bucureşti, ele depinzând de 
forma de organizare şi de 
guvernare a acesteia. În 
cazul în care Zona 
Metropolitana Bucureşti se 
va constitui, în primă fază, în 
limitele administrative ale 
Regiunii 8 de Dezvoltare, 
este necesară elaborarea 
unor studii de pre-
fezabilitate şi fezabilitate 
pentru realizarea centurii v-
g, conform studiului finanţat 
de PMB şi Protocoalelor de 
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localităţi. 
 

colaborare care vor fi 
semnate. Organizarea şi 
implementarea unei centuri 
verzi se face prin 
documentaţiile de urbanism 
şi amenajare a teritoriului, 
conform Legii 350/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
• Adoptarea Legii de 

organizare şi funcţionare 
a Zonei Metropolitane 
Bucureşti. 

• Crearea cadrului 
instituţional care să 
permită gestionarea 
teritoriului Zonei 
Metropolitane Bucureşti, 
cuprins în oricare ar fi 
limitele care se vor 
aproba. 

o Aplicarea 
reglementărilor specifice 
de utilizare a terenurilor 
în interiorul centurii v-g 

PM 4– 2 
Încărcarea 
suplimentară a 
fluxurilor de 

Ameliorarea 
calităţii vieţii atât 
în mediul urban, 
cât şi în cel rural 

• Integrarea dezvoltării 
punctelor de 
confluenţă între 
municipiul Bucureşti 

• Km drum 
realizaţi/an; 

• Km drum 
modernizaţi/an

• Reabilitarea şi 
modernizarea 
segmentelor între 
intrarea în oraş şi Artera 

Compania 
Naţională de 
Autostrăzi si 
Drumuri 
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circulaţie pentru locuitorii 
regiunii, prin 
sporirea gradului 
de accesibilitate şi 
mobilitate în 
teritoriul de 
susţinere şi 
influenţă al 
Capitalei, în acord 
cu principiile 
dezvoltării 
durabile şi cu 
principiile 
europene de 
dezvoltare spaţială 
echilibrată.  
 

si Aglomeraţia Urbană 
Bucureşti: 

- Modernizarea, 
reabilitarea, 
completarea 
prospectului şi 
închiderea 
traseului la partea 
de nord-vest a 
oraşului a Arterei 
de Centură a 
municipiului 
Bucureşti. 

- Diminuarea 
disfuncţionalităţilo
r în noduri şi 
tronsoane de 
importanţă majoră. 

- Crearea de trasee 
alternative/ocolitoa
re, care să preia şi 
să redistribuie 
traficul de tranzit, 
care, actualmente, 
este suportat de 
sistemul orăşenesc 
de circulaţie. 

- Prezervarea de 
terenuri pentru 
realizarea unei 

; 
• Gradul de 

modernizare a 
reţelei de 
drumuri (%); 

• Nr. vehicule 
convenţionale/
oră. 

 

de Centură şi 
principalele penetraţii ale 
oraşului (Ghencea, Iuliu 
Maniu, Petricani, 
Colentina-Afumaţi, 
Pantelimon, Olteniţei, 
Giurgiului, Alexandriei). 
Disfunţionalităţile în 
aceste puncte sunt 
generate de intersectarea 
fluxurilor arterei de 
Centură cu cele ale 
penetraţiilor, în zonele 
de traversare ale Căii 
Ferate de Centură. 
Pentru prima etapă sunt 
necesare lucrări de 
reabilitare şi îmbunătăţiri 
la sol, iar pentru etapa de 
viitor sunt necesare 
etapizat, rezolvări prin 
realizarea de pasaje 
rutiere supraterane pe 
direcţiile de penetraţie în 
oraş.  

• Semnalizarea şi 
amenajarea punctelor de 
intrare în oraş a 
principalelor penetraţii 
ale oraşului, împreună cu 
segmentele de drum între 

Naţionale 
 
AND 
 
Administraţia 
publică locală 
 
Poliţia rutieră 
 
AMT 
(Autoritatea 
Metropolitană 
de transport) 
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Autostrăzi de 
Centură (Sud şi 
Nord) în jurul 
Capitalei. 

- Realizarea unei 
Autostrăzi de 
Centură (Sud şi 
Nord) în jurul 
Capitalei/inel de 
trafic metropolitan, 
pe măsură ce se 
dezvoltă reţeaua de 
autostrăzi 
proiectată a 
converge spre şi 
dinspre Bucureşti 
(ce va traversa 
următoarele unităţi 
administrative de 
bază: Baloteşti, 
Tunari, Afumaţi, 
Ştefăneştii de Jos, 
Găneasa, 
Pantelimon, 
Cernica, Glina, 
Berceni, Popeşti 
Leordeni, Vidra, 
Jilava, Dărăşti 
Ilfov, Măgurele, 
Bragadiru, 
Clinceni, 

limita teritoriului 
administrativ şi Artera de 
Centură. 

• Reabilitarea Arterei de 
Centură a Capitalei: 

- variante de traseu 
care să ocolească 
zonele de 
congestie; 

- refacerea totală a 
sistemului rutier, într-o 
soluţie care să asigure 
drenajul fundaţiei; 
-     amenajarea celor 20 de 
intersecţii rutiere existente, 
prin lucrări de mică 
amploare (lărgirea curbelor 
de racordare), precum şi prin 
lucrări mai complexe 
(sporirea capacităţii de 
circulaţie cu benzi 
suplimentare de stocaj, 
accelerare, decelerare) în 
funcţie de trafic; 
-     dublarea părţii carosabile 
–  trecerea de la două la 
patru benzi pentru mărirea 
capacităţii de circulaţie; 
-    dublarea lucrărilor de artă 
existente. 
• Realizarea Autostrăzii de 
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Domneşti, 
Ciorogârla, Buftea, 
Mogoşoaia, 
Corbeanca). 

- Realizarea 
legăturilor rutiere 
dintre Autostrada 
de Centură şi 
reţeaua existentă 
de drumuri,  
drumuri expres, 
poduri, pasaje, 
parcaje, noduri 
rutiere, centru de 
întreţinere şi 
coordonare, baze 
de întreţinere. 

 

Centură Bucureşti – Sud 
şi completarea ulterioară, 
prin închidere pe zona de 
Nord, inclusiv pasaje, 
poduri, noduri rutiere 
etc.: 

- studii de pre-fezabilitate, 
bazate pe studii de 
fundamentare: ridicări topo, 
investigaţii geotehnice, 
studiu de trafic, studiu de 
mediu, studiu de analiză a 
implicaţiilor asupra reţelelor 
tehnico-edilitare din zonă; 
-   studiu de fezabilitate; 
- rezervarea de terenuri 
necesare realizării tuturor 
acestor investiţii; 
- alte acţiuni implicate în 
proces: exproprieri, 
eventuale defrişări, 
demolări, relocarea unor 
obiective existente, mutări 
de reţele electrice de medie 
şi joasă tensiune, 
mutări/protejări de conducte 
de gaze, protejări de 
conducte de apă şi canalizări 
etc. 
- conexiunea radială a 
arterelor majore ale 
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municipiului cu inelul de 
trafic metropolitan: 
• A1 (E 81) tronson: 

Sector 6 – comuna 
Ciorogârla;  

• A 2 tronson: Sector 3 – 
comuna Glina;  

• DN1 (E 60) tronson: 
Sector 1- comuna 
Baloteşti;  

• DN 1A tronson: Sector 1 
– oraş Buftea; 

• DN2 (E 85 – E 601) 
tronson: Sector 2 – 
comuna Afumaţi; 

• DN 3 tronson: Sector 2 – 
oraş Pantelimon; 

• DN4 tronson: Sector 4 – 
oraş Popeşti-Leordeni; 

• DN 5 (E 70 – E 85) 
tronson: Sector 4 – 
comuna Jilava; 

• DN6 (E 70) tronson: 
Sector 5 – oraş 
Bragadiru; 

• DN7 tronson: Sector 1 – 
oraş Buftea. 

• Elaborarea unei Strategii 
de transport al Regiunii 8 
de Dezvoltare; 
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• Elaborarea unui Master-
plan de transport al 
Regiunii 8 de 
Dezvoltare, care să 
stabilească şi priorităţile 
de intervenţie în 
teritoriu; 

PM 4–3 
Absenţa unui 
sistem integrat 
de transport 
alternativ 
(lipsa 
culoarelor de 
transport 
regional de tip 
cale ferată, 
metrou de 
suprafaţă sau 
subteran, lipsa 
benzilor 
special 
amenajate 
pentru 
biciclişti etc.) 

Realizarea, în 
cadrul Regiunii 
8 de Dezvoltare, 
a unui sistem 
alternativ celui 
actual de 
transport rutier, 
în scopul 
creşterii 
mobilităţii şi 
accesibilităţii, 
cu respectarea 
principiilor pe 
care se bazează 
o protecţie 
eficientă a 
mediului. 

 

• Cuprinderea, de trasee 
ciclabile, în P.U.G.-
urile de oraşe situate 
în regiune. 

• Realizarea de trasee 
ciclabile în cadrul 
localităţilor urbane 
situate în Regiunea 8 
de Dezvoltare. 

• Realizarea sistemelor 
de cale proprie pentru 
tramvaie în vederea 
realizării unui sistem 
de transport rapid şi 
independent, cu 
posibilitate de 
extindere spre zonele 
periferice. 

• Realizarea unui sistem 
de transport integrat 
metrou uşor – cale 
ferată pentru creşterea 
îmbunătăţirea 

• Km cale 
proprie 
realizaţi / an; 

• Km trasee 
ciclabile 
amenajate/an; 

• Număr de 
călători 
transportaţi / 
an. 

 
 

• Modificarea liniilor de 
tramvai existente în căi 
proprii de rulare în 
Bucureşti în vederea 
creşterii vitezei de 
circulaţie a tramvaielor şi 
realizarea unui sistem 
alternativ de transport. 

• Studierea posibilităţii de 
extindere a liniilor de 
tramvai – tren regional, 
în special spre 
Aeroportul Internaţional 
Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea 
soluţiei optime pentru 
extinderea sistemelor de 
transport de mare 
capacitate şi nivel redus 
de emisii. 

• Realizarea de noi 
legături de transport între 
oraşul Bucureşti şi 

Administraţia 
publică locală 
 
AMT 
(Autoritatea 
Metropolitană 
de transport) 
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accesului şi a 
transferului de călători 
în întreaga zonă 
metropolitană. 

• Realizarea unui sistem 
alternativ de transport 
în vederea reducerii 
traficului individual şi 
implicit a nivelului de 
emisii. 

zonele limitrofe. 
• Acţiuni de informare a 

populaţiei cu privire la 
avantajele utilizării 
transportului public.  

• Acţiuni de informare a 
populaţiei cu privire la 
avantajele deplasării cu 
bicicleta. 

PM 4 –4 
Deteriorarea 
continuă a 
infrastructurii 
rutiere 

Reducerea 
poluării 
atmosferice şi 
fonice la nivelul 
întregii regiuni, 
prin modernizarea 
şi întreţinerea 
periodică a 
arterelor de 
circulaţie cu trafic 
intens. 
 

• Stoparea degradării în 
continuare a stării 
drumurilor şi 
îmbunătăţirea stării 
tehnice a acestora, prin 
creşterea volumului de 
lucrări de întreţinere, 
reparaţii şi ranforsări. 

• Ameliorarea, în 
localităţile urbane 
situate în Regiunea 8 
de Dezvoltare, a 
calităţii spaţiului 
public alocat 
circulaţiei pietonale. 

• Declanşarea 
procesului de 
modernizare a 
activităţilor de 
execuţie a lucrărilor 

• Km drum 
modernizaţi 
anual. 

• Km drum 
reabilitaţi 
anual. 

 

• Declanşarea unor 
programe anuale pe 
termen mediu şi lung 
pentru: 
- oprirea procesului de 

degradare a reţelei de 
drumuri; 

- îmbunătăţirea stării 
tehnice a acesteia 
prin lucrări de 
întreţinere, reparaţii 
şi ranforsări; 

- adoptarea unor 
soluţii tehnice 
performante. 

• Aducerea reţelei de 
drumuri naţionale 
principale la nivelul 
standardelor europene, 
prin lucrări de reabilitare 
şi modernizare a acestei 

AND 
 
Administraţia 
publică locală 
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rutiere de întreţinere 
curentă şi periodică, 
prin: 

- dotarea cu 
utilaje şi 
echipamente 
performante; 

- aplicarea unor 
tehnologii de 
înaltă eficienţă 
la nivelul 
ţărilor din 
Uniunea 
Europeană; 

• Declanşarea 
procesului de 
restructurare a 
activităţii de 
administrare, 
exploatare, întreţinere 
curentă şi periodică de 
drumuri şi poduri, care 
să conducă la 
introducerea 
sistemului 
concurenţial în 
realizarea acestor 
activităţi şi, implicit, la 
creşterea nivelului 
calităţii acestora. 

• Creşterea volumului 

reţele. 
• Declanşarea procesului 

de modernizare a 
activităţilor de execuţie a 
lucrărilor rutiere de 
întreţinere curentă şi 
periodică, prin: 
- dotarea cu utilaje şi 

echipamente 
performante; 

- aplicarea unor 
tehnologii de înaltă 
eficienţă la nivelul 
ţărilor din Uniunea 
Europeană. 

• Îmbunătăţirea condiţiilor 
siguranţei rutiere, prin: 
- adoptarea şi aplicarea 

unor programe 
concrete de 
îmbunătăţire; 

- realizarea de 
amenajări şi 
semnalizări de 
circulaţie la nivelul 
normelor europene. 
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lucrărilor de 
tratamente 
bituminoase, covoare 
asfaltice, ranforsări de 
sisteme rutiere, 
reparaţii şi consolidări 
de poduri, creşterea 
portanţei drumurilor 
judeţene şi comunale. 

• Consolidarea şi 
aducerea tuturor 
podurilor la sarcina 
normată de încărcare 
pentru drumurile 
naţionale şi locale. 

• Legarea tuturor 
centrelor de comună 
cu drumuri asfaltate. 

• Pietruirea tuturor 
drumurilor judeţene şi 
comunale de pământ. 

• Reconstruirea tuturor 
podurilor din lemn în 
soluţie definitivă. 

PM 4 –5 
Insuficienţa 
programelor de 
informare, 
educare şi 

Îmbunătăţirea 
gradului de 
informare, 
educare şi 
constientizare a 
populaţiei privind 

• Creşterea gradului de 
participare şi implicare 
a publicului la 
programele de 
conştientizare privind 
utilizarea mijloacelor 

• Număr de 
participanţi la 
programele de 
informare / 
educare / 
conştientizare; 

• Campanii de 
conştientizare / educare / 
informare pentru 
publicul larg sau grupuri 
ţinta specifice. 

• Încheiere parteneriate; 

Operatori de 
transport 
public 
 
Administraţia 
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conştientizare 
a populaţiei 
privind 
mijloacelor de 
transport 
alternative 

utilizarea 
mijloacelor de 
transport 
alternative. 
 

de transport alternative 
din Regiunea 8 
Bucureşti - Ilfov. 

• Obţinerea unui grad de 
participare la campanii 
a populaţiei locale de 
10%; 

• Obţinerea unui grad de 
conştientizare de 40% 
privind utilizarea 
mijloacelor de 
transport alternative; 

• Scaderea cu 20% a 
numărului 
utilizatorilor 
individuali de maşini 
private prin folosirea 
sistemului “car 
sharing”; 

• Creşterea numărului 
de campanii de 
informare şi 
conştientizare;  

• Încheierea de 
parteneriate public-
private pentru 
susţinerea campaniilor 
de promovare şi 
implementare a 
mijloacelor de 

• Număr de 
materiale 
informative 
distribuite în 
cadrul 
campaniilor; 

• Numărul 
apariţiilor în 
presă; 

• Număr de 
campanii 
realizate 
pentru 
informare / 
educare / 
conştientizare 
privind 
utilizarea 
mijloacelor de 
transport 
alternative; 

• Număr de 
campanii 
derulate în 
parteneriat: 
administraţie 
publică locală 
– societate 
civilă - sector 
privat; 

• Realizare studii, 
cercetări, sondaje; 

• Publicare materiale 
informative; 

• Darea în funcţiune a 
pistelor de biciclete / 
role; 

• Amplasarea de “parcări 
pentru biciclete”; 

• Crearea şi promovarea 
de zone pietonale sau 
zone în care este permis 
exclusiv accesul cu 
mijloacele alternative de 
transport.  

 

publică locală 
 
ARPM 
Bucureşti 
 
APM 
Bucureşti 
 
APM Ilfov 
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transport alternative; 
• Creşterea numărului 

utilizatorilor 
mijloacelor de 
transport alternativ 
(transport în comun, 
biciclete, etc.); 

• Implementarea unui 
sistem de transport 
public intermodal 

• Număr de 
utilizatori ai 
transportului 
în comun / 
bicicleta / 
sistem “car 
sharing”. 

 

PM4–6 
Degradarea 
monumentelor 
istorice şi a 
site-urilor 
arheologice  

Protejarea 
monumentelor 
istorice, a zonelor 
construite 
protejate şi a 
siturilor de 
importanţă 
naţională şi locală 
situate în 
Regiunea 8 de 
Dezvoltare, în 
scopul conservării 
identităţii şi 
reprezentativităţii 
naţionale/a 
comunităţilor 
locale. 

• Asigurarea 
continuităţii fizice, 
funcţionale şi 
spirituale a cadrului 
construit valoros din 
localităţile urbane ale 
regiunii şi stimularea 
interesului economic 
şi cultural pentru 
utilizarea acestuia. 

• Protejarea şi punerea 
în valoare a 
monumentelor 
istorice, a zonelor 
arheologice şi a 
ansamblurilor 
arhitecturale şi 
urbanistice deosebite, 
precum şi a 
contextului şi 

• Număr anual 
de vizitatori 
atraşi de un 
obiectiv 
monument 
istoric sau de 
arhitectură, 
situat în 
municipiul 
Bucureşti. 

• Suprafeţe de 
teren 
aparţinând 
domeniului 
public 
amenajate în 
vecinătatea sau 
pe trasee pe 
care se află 
asemenea 

• Conservarea preventivă: 
conservarea (limitarea 
intervenţiilor tehnice) 
monumentelor istorice şi 
a siturilor arheologice, 
împreună cu o reducere a 
noilor excavaţii 
arheologice. 

• Restaurarea, pe etape, a 
obiectivelor monument 
(se va stabili o listă de 
priorităţi, în funcţie de 
starea acestora şi de 
scopul urmărit). 

• În primă fază, protejarea 
acelor obiective 
constatate a fi în proces 
de degradare prin 
acoperire cu materiale 
specifice.  

Administraţia 
publică locală 
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 caracteristicilor care 
conturează 
semnificaţia lor 
istorică. 

• Stabilirea direcţiilor şi 
priorităţilor de 
dezvoltare logică a 
elementelor construite 
protejate, raportate la 
dezvoltarea zonei, în 
ansamblul său. 

• Reglementarea 
modului de utilizare a 
terenurilor cuprinse în 
perimetrul zonelor 
respective. 

• Stabilirea condiţiilor 
de realizare şi 
conformare a 
construcţiilor şi 
amenajărilor 
urbanistice pe ariile 
respective. 

• Amenajarea spaţiului 
public aferent 
monumentelor, 
ansamblurilor. 

• Evaluarea de către 
specialişti în domeniu 
a stării în care se află 

obiective. 
• Număr de 

monumente şi 
situri 
arheologice 
conservate şi/ 
sau restaurate 
în decursul 
unui an. 

• Venituri 
realizate ca 
urmare a 
turismului 
cultural de 
către 
comunitatea 
locală în 
decursul unui 
an. 

 

• Amenajarea spaţiului 
public din vecinătatea 
obiectelor – monument 
istoric/arhitectură, ce au 
fost restaurate. 

• Asigurarea facilităţilor 
necesare turiştilor. 

• Campanie generală de 
educare şi conştientizare 
a populaţiei şi a 
diverşilor factori din 
administraţie pe 
probleme de patrimoniu 
şi în ceea ce priveşte 
procesele negative care 
duc la degradarea şi 
distrugerea patrimoniului 
precum şi a conservării 
autenticităţii.  

• Promovarea imaginii 
patrimoniului, a valorii 
acestuia prin emisiuni 
culturale, spoturi 
publicitare, pliante, cărţi, 
interviuri/articole în 
presă, radio. 

• Crearea de trasee 
turistice tematice în 
regiune. 
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obiectivele declarate 
momument, aflate în 
limitele regiunii. 

• Alcătuirea unei liste de 
priorităţi pe obiecte-
monument (cu 
specialişti în domeniu) 
şi stabilirea 
intervenţiilor necesare 
pentru fiecare în parte. 

 
PM 4 –7 
Disconfortul 
creat de 
aeroporturi 

Diminuarea 
disconfortului 
indus de 
aeroporturile 
civile ale Regiunii 
8 de Dezvoltare, 
asupra zonelor 
limitrofe. 
 

• Creşterea 
accesibilităţii spre/şi 
dinspre cele două 
aeroporturi civile ale 
Regiunii 8 de 
Dezvoltare  - 
Aeroportul 
Internaţional Bucureşti 
– Otopeni şi Băneasa. 

• Protejarea zonelor 
rezidenţiale din 
proximitatea celor 
două aeroporturi de 
poluarea fonică indusă 
de asemenea obiective. 

• Ameliorarea imaginii 
urbane în zona celor 
două aeroporturi civile, 

• Km drum 
realizaţi/an; 

• Km drum 
modernizaţi/an
; 

• Gradul de 
modernizare a 
reţelei de 
drumuri (%); 

• Nr. vehicule 
convenţionale/
oră; 

• dB (A) nivel 
de zgomot în 
zonele din 
vecinătatea 
aeroporturilor; 

• Numărul de 
depăşiri ale 

• Reconfigurarea 
actualelor intersecţii de 
pe DN 1, între Bucureşti 
şi Otopeni, în vederea 
descongestionării şi 
fluidizării traficului 
rutier şi pietonal la sol. 

• Realizarea pasajului 
denivelat la intersecţia 
dintre DN 1 Bucureşti-
Ploieşti şi accesul la 
Aeroportul Internaţional 
Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea 
soluţiei optime pentru 
asigurarea unei capacităţi 
de trafic complementare 
de pasageri şi marfă cu 
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privite ca principale 
porţi de intrare în 
ţară/în Capitala ţării. 

 
 

nivelului de 
zgomot admis 
prin 
standardele în 
vigoare (dB 
(A)). 

 

mijloace de transport pe 
cale fixă tip CF, metrou 
etc.. 

• Realizarea unei noi 
legături a oraşului pe 
direcţia Tunari – Pipera 
cu accese din partea de 
est la cele două 
aeroporturi. 

• Reconsiderarea pe baza 
unui nou regulament a 
reclamei publicitare: 
reducerea volumului de 
reclame, 
redimensionarea şi 
distanţarea faţă de artera 
de trafic, interzicerea în 
zone cu deschideri spre 
obiecte de arhitectură sau 
vederi de peisaj 
valoroase. 

• Studierea iluminatului 
omogen pe timp de 
noapte de-a lungul 
întregului traseu. 

• Introducerea de 
indicatoare de trafic la 
standarde internaţionale. 
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• Realizarea de plantaţii 
pentru izolarea fonică şi 
pentru mascarea unor 
zone construite cu 
imagini nesatisfăcătoare. 

• Fluidizarea traficului pe 
zona oraşului Otopeni 
prin realizarea unor 
circulaţii locale, bariere 
(parapete, zone verzi) de 
protecţie a pietonilor şi 
de izolare a traficului 
principal. 

• Acţiuni de informare a 
locuitorilor sau 
potenţialilor investitori 
în zonele de influenţă a 
celor două aeroporturi 
civile a necesităţii 
respectării 
prevederilor/regulamente
lor de urbanism – cu 
referire la zone de 
protecţie şi zone în care 
este interzisă construirea 
de locuinţe. 

PM 4 –8 
Absenţa 
sistemelor de 

Protejarea calităţii 
factorilor naturali 
ai mediului şi 

• Realizarea, în cadrul 
Regiunii 8 de 
Dezvoltare, a unui 

• Km cale 
proprie 
realizaţi/an; 

• Sisteme inteligente de 
management trafic 
pentru tronsoanele de 

Administraţia 
publică locală 
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management 
care să regleze  
fluxurile de 
trafic 

diminuarea 
poluării fonice pe 
întreg teritoriul 
regiunii Bucureşti 
– Ilfov, prin 
sporirea 
accesibilităţii şi 
ameliorarea 
condiţiilor de 
deplasare la 
nivelul 
Aglomeraţiei 
Urbane Bucureşti, 
în relaţie cu 
Regiunea 8 de 
Dezvoltare şi cu 
teritoriul naţional. 

 

sistem de management 
al transportului public 
de suprafaţă, care să 
fie integrat în 
managementul 
traficului general. 

• Realizarea sistemelor 
de cale proprie pentru 
tramvaie în vederea 
realizării unui sistem 
de transport rapid şi 
independent, cu 
posibilitate de 
extindere spre zonele 
periferice. 

• Realizarea unui sistem 
de transport integrat 
metrou uşor – cale 
ferată pentru creşterea 
îmbunătăţirea 
accesului şi a 
transferului de călători 
în întreaga zonă 
metropolitană. 

 
 

• Număr de 
călători 
transportaţi/an. 

 

drumuri, ce vor asigura 
conexiunea radială a 
arterelor majore ale 
municipiului cu inelul de 
trafic  metropolitan: 

o A1 (E 81) tronson: 
Sector 6 – comuna 
Ciorogârla;  

o A 2 tronson: Sector 
3 – comuna Glina;  

o DN1 (E 60) 
tronson: Sector 1- 
comuna Baloteşti;  

o DN 1A tronson: 
Sector 1 – oraş 
Buftea; 

o DN2 (E 85 – E 
601) tronson: 
Sector 2 – comuna 
Afumaţi; 

o DN 3 tronson: 
Sector 2 – oraş 
Pantelimon; 

o DN4 tronson: 
Sector 4 – oraş 
Popeşti-Leordeni; 

o DN 5 (E 70 – E 85) 
tronson: Sector 4 – 
comuna Jilava; 

o DN6 (E 70) 

Poliţia rutieră 
 
AMT 
(Autoritatea 
Metropolitană 
de transport 
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tronson: Sector 5 – 
oraş Bragadiru; 

o DN7 tronson: 
Sector 1 – oraş 
Buftea. 

• Studierea posibilităţii de 
extindere a liniilor de 
tramvai – tren regional în 
special spre Aeroportul 
Internaţional Bucureşti – 
Otopeni. 

• Studierea şi alegerea 
soluţiei optime pentru 
extinderea sistemelor de 
transport de mare 
capacitate şi nivel redus 
de emisii. 

PM 4 –9 
Existenţa 
haldelor de 
deşeuri 
industriale 
(abandonate şi 
neconforme) 

 • Inventarierea tuturor 
agenţilor economici 
care produc deşeuri 
industriale şi 
conformarea acestora 
cu legislaţia de mediu 
în vigoare privind 
depozitarea deşeurilor 
industriale, 

• Refacerea zonelor 
afectate în urma 
abandonării şi a 
depozitării 

• Numărul de 
agenţi 
economici care 
produc deşeuri 
industriale. 

• Cantitatea de 
deşeuri 
industriale 
produse. 

• Suprafeţele de 
teren afectate 
de aceste 
deşeuri. 

• Realizarea unei baze de 
date privind agenţii 
economici care produc 
deşeuri industriale şi 
actualizarea acesteia în 
permanenţă. 

• Monitorizarea agenţilor 
economici producători 
de deşeuri industriale, 
precum şi a modului de 
evacuare a acestora 
(permanent). 

• Elaborarea de programe 

Administraţia 
publică locală 
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necontrolate a 
deşeurilor industriale. 

 
 

 
 

pe termen scurt care să 
vizeze închiderea 
depozitelor improprii de 
deşeuri industriale, 
neconforme şi 
abandonate şi aducerea 
zonelor afectate la starea 
iniţială. 

PM 4 –10 
Lipsa 
informaţiilor 
cu privire la 
starea solului 
şi a vegetaţiei 
forestiere şi a 
unui sistem 
regional de 
monitorizare 
sol – teren 
pentru 
agricultură, 
precum şi sol – 
vegetaţie 
forestieră 
pentru 
silvicultură 

 • Reabilitarea zonelor 
agricole şi forestiere.  

• Promovarea şi 
implementarea 
„Ghidului bunelor 
practici agricole” la 
nivelul regiunii 8 
Bucureşti - Ilfov. 

• Amenajarea/refacerea 
perdelelor forestiere 
de protecţie în lungul 
căilor de comunicaţie 
rutiere şi feroviare şi 
din jurul altor 
obiective. 

• Îmbunătăţirea calităţii 
solurilor şi a stării 
vegetaţiei forestiere.  

• Realizarea unui sistem 
regional de 
monitorizare  sol - 
teren pentru 

• Suprafaţa 
agricolă şi cea 
forestieră (ha). 

• Numărul 
speciilor din 
floră şi faună 
sălbatică, cu 
statut legal de 
protecţie, 
dependente de 
aceste zone.  

• Volumul 
floră/faună 
salbatică  ce 
poate fi 
cules/capturat. 

 

• Păstrarea terenurilor 
agricole în jurul lacurilor 
şi zonelor împădurite (în 
special pentru hrana 
vânatului şi a speciilor 
de faună existente în 
zonă, în special a 
păsărilor). 

• Plantarea de perdele de 
protecţie cu specii 
tradiţionale în jurul 
lacurilor, sau refacerea 
zonelor verzi din jurul 
lacurilor. 

• Realizarea cadastrului 
terenurilor 
agricole/forestiere  din 
regiune.  

• Protecţia eficientă a 
speciilor de floră şi faună 
sălbatică care se găsesc 
pe terenurile forestiere. 
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agricultură, precum şi 
sol -vegetaţie pentru 
silvicultură. 

 

• Realizarea inventarului 
speciilor de floră şi faună 
dependente de zonele 
urbane (termen 2 ani). 

• Demarcaţia cu perdele de 
protecţie a zonelor 
agricole (specii 
tradiţionale). 

• Interzicerea depozitării 
necontrolate a deşeurilor 
de orice tip pe soluri şi în 
pădure. 

• Angajarea şi instruirea 
personalului existent în 
scopul de a menţine într-
o stare bună calitatea 
solurilor şi a vegetaţiei 
forestiere. 

PM 4 –11 
Absenţa unui 
cadastru al sit-
urilor 
contaminate 

 • Inventarierea tuturor 
sit-urilor contaminate 
existente la nivelul 
regiunii; 

• Identificarea agenţilor 
economici care produc 
deşeuri periculoase şi 
care, prin depozitarea 
neconformă cu 
legislaţia de mediu în 
vigoare, ar putea 
contamina alte situri; 

• Numărul de 
sit-uri 
contaminate 
existente la 
nivelul 
regiunii. 

 

• Actualizarea bazei de 
date cu suprafeţele 
contaminate şi a 
agenţilor economici care 
produc deşeuri 
periculoase (termen 1 
an). 

• Monitorizarea agenţilor 
economici producători 
de deşeuri periculoase, 
precum şi a modului de 
evacuare a acestora 

Administraţia 
publică locală 
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• Elaborarea unei 
strategii de refacere a 
acestor situri 
contaminate, inclusiv 
prin dezvoltarea unor 
studii de cercetare a 
acestor situri 
contaminate. 

(permanent). 
• Elaborarea de programe 

pe termen scurt care să 
vizeze cercetarea în 
vederea refacerii sit-
urilor contaminate. 

PM 4 –12 
Nefinalizarea 
proiectelor de 
reabilitare a 
lacurilor şi 
parcurilor 

 • Reabilitarea lacurilor 
(de agrement şi a celor 
pentru alimentare cu 
apă). 

• Refacerea malurilor 
degradate (apărări de 
mal, dar în limitele 
legislaţiei în vigoare). 

• Îmbunătăţirea calităţii 
apelor de suprafaţă.  

• Plantarea de perdele 
de protecţie cu specii 
tradiţionale în jurul 
lacurilor, şi/sau 
refacerea zonelor verzi 
din jurul lacurilor. 

• Reabilitarea parcurilor 
de agrement şi 
refacerea spaţiului 
verde existent 
(inclusiv prin 
replantări de arbori în 

• Numărul de 
lacuri din 
regiune. 

• Numărul de 
parcuri şi 
grădini publice 
din regiune. 

• Numărul 
speciilor de 
floră şi faună 
sălbatică, cu 
statut legal de 
protecţie, 
dependente de 
aceste zone 
(lacuri şi 
parcuri). 

 
 

• Realizarea cadastrului 
lacurilor şi parcurilor din 
regiune (termen 1 an). 

• Realizarea inventarului 
speciilor de floră şi faună 
dependente de zonele 
urbane (termen 2 ani). 

• Îmbunătăţirea aspectului 
estetic al lacurilor de 
agrement, parcurilor şi 
grădinilor publice 
(termen 2 ani). 

• Evaluarea periodică a 
stării de conservare a 
lacurilor, parcurilor şi 
grădinilor publice şi a 
speciilor de floră şi faună 
dependente de acestea 
(permanent). 

• Elaborarea de programe 
pe termen scurt care să 
vizeze extinderea 

ALP 
 
Administraţia 
publică locală 
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zonele cu insuficienţă 
sau cu arbori lipsă). 

• Refacerea zonelor 
stuficole pe lacurile 
interioare din 
Bucureşti şi pe 
celelalte din judeţul 
Ilfov. 

• Protecţia eficientă a 
speciilor de floră şi 
faună sălbatică care se 
găsesc pe aceste lacuri 
şi parcuri amenajate. 

• Stoparea dragării la 
întâmplare şi a arderii 
stufului pe majoritatea 
lacurilor din Bucureşti 
şi Ilfov, inclusiv în 
aria protejată Lacul 
Snagov. 

• Păstrarea zonelor de 
halaj faţă de lacuri. 

activităţilor de protecţie 
a lacurilor, parcurilor şi 
grădinilor publice, în 
folosul comunităţii. 
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5.      PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACŢIUNILOR 

 

5.1      ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE 

Planul de implementare vizează integrarea acţiunilor pentru fiecare problemă identificată 
într-o strategie globală care să asigure realizarea lor în vederea atingerii obiectivelor şi 
ţintelor. 

Administraţiile locale şi alte instituţii de implementare vor trebui să facă faţă 
numeroaselor dificultăţi care pot să apară în etapa de implementare a acţiunilor, cum are 
fi cele legate de obţinerea fondurilor pentru a finanţa investiţiile de mediu. 

Evaluarea costurilor acţiunilor se va face într-o etapă ulterioară de analiză a variantei 
iniţiale a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu, de către membrii Grupului de 
Lucru. 

Principalele acţiuni preliminare fazei de implementare a PRAM: 

• Însuşirea prevederilor cuprinse în PRAM de către toţi factorii de decizie locali; 
• Evaluarea rezultatelor implementării acţiunilor ; 
• Conştientizarea publicului cu privire la problemele regionale de mediu şi crearea 

cadrului adecvat pentru implicarea reală a publicului în luarea deciziilor 

5.2      MATRICILE – PLAN DE IMPLEMENTARE A ACŢIUNILOR PENTRU     

           SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU PRIORITARE 
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Tabel nr. 5.2.1 Matricea - plan de implementare a acţiunilor pentru categoria de problemă ’’ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR’’ 

CCaatteeggoorriiaa  ddee  
pprroobblleemmăă  

AAccţţiiuunnii  TTeerrmmeenn  SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGEMENTUL 
DEŞEURILOR 

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice (echipamente, 
maşini de transport etc.) necesare eliminării deşeurilor 
şi reabilitării amplasamentelor.  

• Crearea sistemului de gestionare a deşeurilor, inclusiv 
în localităţile rurale, fie prin serviciu propriu de 
salubrizare, fie prin concesionare către societăţi 
specializate. 

• Realizarea staţiilor de transfer pentru localităţile 
aflate la distanţe mari faţă de depozitele conforme.    

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a 
deşeurilor (program de colectare, personal implicat, 
trasee, echipamente, utilaje necesare, mijloace de 
transport etc.). 

• Respectarea calendarului de închidere treptată a 
depozitelor necontrolate/neconforme, până în 2009. 

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în 
unităţile de învăţământ. 

• Organizarea de seminarii şi mese rotunde cu tematică 
privind impactul depozitelor necontrolate/neconforme 
asupra stării de sănătate şi mediului înconjurator. 

• Monitorizarea stadiului închiderii treptate a 
depozitelor neconforme/necontrolat. 

• Solicitarea de către Consiliile locale a avizelor de 
mediu pentru încetarea activităţii depozitelor rămase 

Conform fiecărei surse 
de finanţare/legislaţiei de 
mediu în vigoare 

Programul 
Operaţional 
Sectorial Mediu 
2007-2013 

 
Administraţia 
Fondului Pentru 
Mediu 
 
Programele 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Phare CES 2006 
 
Programul 
Operaţional 
Regional 2007-2013 
 
Fonduri proprii 
 
 
Alte surse externe 
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neînchise, cu respectarea calendarului propus. 
• Folosirea fondurilor interne/externe pentru 

organizarea acţiunilor eliminare a depozitelor 
necontrolate şi inchidere corespunzatoare a celor 
neconforme. 

• Aplicarea legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor.    
• Dotarea serviciilor de gospodarie comunală cu 

mijloace specifice gestionarii deşeurilor sau 
concesionarea acestui serviciu unor societăţi de 
salubrizare. 

• Realizarea la nivel judeţean a unui registru cu 
evidenţa deşeurilor (tip, cod deşeu, cantitate etc.).  

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării 
selective de  deşeuri reciclabile şi cele de 
colectare/valorificare deşeuri (containere specifice, 
saci, maşini de transport, etc.). 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării 
la locul valorificării/eliminarii. 

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a 
deşeurilor colectate în mediul rural (program de 
colectare, personal implicat, trasee, echipamente, 
utilaje necesare etc.). 

• Înfiintarea unor staţii de compost, (individuale/prin 
asociere) pentru deşeurile vegetale, în vederea 
atingerii ţintelor de reducere a cantităţii de 
biodegradabil eliminată în depozitele de deşeuri. 

• Înfiinţarea unor staţii de transfer deşeuri, în vederea 
reducerii distanţei de transport dintre locul generării şi 
cel al eliminării. 

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în 

de finanţare 
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unităţile de învăţământ 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a 

populaţiei referitor la beneficiile implementării 
sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. 

• Organizarea de seminarii şi mese rotunde cu tematică 
specifică. 

• Intensificarea comunicării între toate părtile implicate 
în domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Angajarea  personalului calificat în serviciile de 
gospodărie comunală. 

• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii 
speciale. 

• Reducerea volumului deşeurilor în staţiile de transfer 
(implicit al numărului de transporturi către depozitele 
ecologice pentru eliminare). 

• Accesarea fondurilor interne/externe pentru 
organizarea acţiunilor de gestionare a deşeurilor. 

• Eficientizarea aplicării legislaţiei în domeniul 
gestiunii deşeurilor. 

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice specifice colectării 
şi transportului deşeurilor de animale. 

• Crearea unui sistem de colectare şi transport a acestor 
tipuri de deşeuri. 

• Incinerarea/prelucrarea în instalaţii speciale a 
deşeurilor de animale, transportate în condiţii de 
siguranţă, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare 
şi de mediu.   

• Declararea stării de carantină de către ANSVSA în 
cazul existenţei unui număr mare de cadavre animale 
infestate, care pun în pericol sănătatea umană. 
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• Incinerarea cadavrelor animale, transportul în condiţii 
de siguranţă ca acţiuni supravegheate de ANSVSA. 

• Îngroparea cadavrelor de animale la adâncimi de 
minim 2m sub supravegherea autorităţii publice 
locale şi în coordonarea ANSVSA. 

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în 
unităţile de învăţământ. 

• Organizarea campaniilor de conştientizare a 
populaţiei referitor la riscurile de îmbolnăvire 
datorate ecarisării defectuoase a teritoriului.      

• Monitorizarea stadiului implementării legislaţiei 
specifice în domeniul sanitar-veterinar şi cel al 
gestiunii deşeurilor. 

• Intensificarea controalelor şi a vizitelor în teren. 
• Folosirea fondurilor interne/externe pentru 

organizarea acţiunilor de gestionare a deşeurilor. 
• Aplicarea legislaţiei în domeniul gestiunii deşeurilor.  
• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării 

selective de către societăţile de salubrizare şi cele de 
colectare/valorificare deşeuri (containere specifice, 
saci etc.). 

• Amplasarea containerelor în zone extinse ale 
proiectelor pilot de colectare selectivă a deşeurilor, şi 
în alte zone, inclusiv în zone rurale. 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării 
la cel al valorificării. 

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a 
deşeurilor colectate selectiv (program de colectare, 
personal implicat, trasee, echipamente, utilaje 
necesare etc.). 
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• Înfiinţarea unor noi staţii de sortare a deşeurilor 
menajere (ex: pentru atingerea ţintelor de reciclare 
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje fiind 
necesare încă două staţii de sortare tip Glina). 

• Achiziţionarea, în special de către industrie, a unor 
utilaje specifice pentru reciclarea/valorificarea 
deşeurilor. 

• Reproiectarea tipurilor de ambalaje ale produselor, 
astfel încât să rezulte o cantitate minimă de deşeuri de 
ambalaje la finalul circuitului produsului, inclusiv 
asigurând creşterea gradului de reutilizare şi 
reciclabilitate a ambalajelor, acolo unde este posibil.   

• Apariţia agenţilor economici cu profil de colectare 
selectivă/valorificare a acestor deşeuri, cu posibilitea 
reintroducerii lor în circuitul economic. 

• Aplicarea prevederilor legale privind salubrizarea 
localităţilor urbane şi rurale. 

• Refacerea infrastructurii rutiere în localităţile rurale. 
• Înfiinţarea serviciilor de gospodărie comunală în 

localităţile unde acestea lipsesc. 
• Concesionarea, prin licitaţie a acestor servicii unor 

operatori economici autorizaţi. 
• Dotarea locurilor publice şi a populaţiei deservite cu 

pubele şi containere adecvate pentru colectarea 
selectivă generate. 

• Stabilirea şi respectarea unui calendar de colectare a 
deşeurilor. 

• Crearea de facilităţi stimulative pentru populaţie.    
• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în 

unităţile de învăţământ. 

 293



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

• Organizarea campaniilor de constientizare a 
populaţiei prin materiale informative referitoare la 
beneficiile economice ale colectării selective a 
deşeurilor reciclabile. 

• Organizarea de seminarii şi mese rotunde. 
• Organizarea unei baze de date centralizate în vederea 

eficientizării activităţii de gestionare a deşeurilor. 
• Intensificarea comunicării între toate parţile implicate 

în domeniul gestiunii deşeurilor în vederea menţinerii 
unei informări permanente. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii 
speciale. 

• Extinderea proiectelor pilot de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile de la populaţie.    

• Organizarea campaniilor de educaţie eco-civică în 
unităţile de învătământ. 

• Organizarea campaniilor de conştientizare a 
populaţiei prin materiale informative referitoare la 
beneficiile economice ale colectării selective a 
deşeurilor reciclabile. 

• Organizarea de seminarii şi mese rotunde cu tematica 
mediului conform calendarului ecologic. 

• Realizarea de afişe/pliante/broşuri, spot publicitar şi 
difuzarea acestuia la televiziuni la ore de maximă 
audienţă. 

• Elaborarea de proiecte cu finanţare internă/externă 
pentru organizarea acţiunilor de gestionare a 
deşeurilor, implicit implementarea sistemelor de 
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colectare selectivă. 
• Realizarea unui sistem de management pentru 

deşeurile din construcţii/demolări. 
• Identificarea depozitelor necontrolate existente cu 

deşeuri din construcţii şi demolări. 
• Reconstrucţia ecologică a depozitelor necontrolate de 

deşeuri din construcţii şi demolări. 
• Achiziţionarea mijloacelor tehnice pentru colectare şi 

transport (containere, maşini speciale de transport 
etc.). 

• Amplasarea containerelor pentru precolectarea 
deşeuri din construcţii şi demolări, inclusiv în zone 
rurale. 

• Organizarea gospodăriilor de deşeuri pe 
amplasamentele unde se desfaşoară activităţi de 
construcţii/demolări. 

• Realizarea unui calendar de ridicare şi transport 
pentru aceste tipuri de deşeuri. 

• Fixarea unei rute de transport pentru deşeurile din 
construcţii şi demolări, pentru a nu produce disconfort 
populaţiei. 

• Precizarea amplasamentelor pentru depozitarea 
deşeurilor din construcţii şi demolări de către 
consiliile locale; solicitarea/obţinerea acordului de 
mediu. 

• Diminuarea cantităţilor de deşeuri din construcţii şi 
demolări depozitate prin recuperarea şi reutilizarea 
unor deşeuri inerte nepericuloase pentru mediu şi 
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sănătatea umană. 
• Organizarea campaniilor de educaţie ecologică în 

unităţile de învăţământ. 
• Organizarea campaniilor de conştientizare a 

populaţiei prin materiale informative referitoare la 
beneficiile economice ale colectării şi valorificării 
acestor tipuri de deşeuri.  

• Monitorizarea stadiului implementării legislaţiei 
specifice în domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din 
construcţii şi demolări. 

• Creşterea numărului de agenţi economici specializaţi 
în colectarea/valorificarea acestor tipuri de deşeuri. 

• Utilizarea fondurilor interne/externe pentru realizarea 
de proiecte viabile în domeniul gestionării acestor 
tipuri de  deşeuri. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării 
selective de către societăţile de 
salubrizare/valorificare deşeuri (containere specifice, 
saci etc.). 

• Amplasarea containerelor specifice în zone extinse 
ale proiectelor pilot de colectare selectivă a 
deşeurilor, inclusiv în zone rurale. 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării 
la locul valorificării. 

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a 
deşeurilor colectate selectiv (program de colectare, 
personal implicat, trasee, echipamente, utilaje 
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necesare etc.). 
• Stimularea agenţilor economici pentru activităţi de 

reciclare/valorificare deşeuri. 
• Creşterea comunicării dintre toţi factorii implicaţi 
• Organizarea şi supervizarea programelor de educaţie 

şi conştientizare la toate nivelele. 
• Elaborarea de ghiduri şcolare pentru profesori. 
• Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-

media, websiteuri, seminarii, evenimente) pentru 
informarea publicului; sprijinirea campaniilor de 
conştientizare finanţate din fonduri private. 

• Monitorizarea stadiului implementării legislaţiei 
specifice în domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Sortarea suplimentară în staţii speciale a deşeurilor 
colectate selectiv pentru obţinerea unei calităţi 
superioare a deşeurilor pentru valorificare. 

• Reducerea volumului deşeurilor colectate selectiv 
(prin balotare) şi implicit al numărului de transporturi 
către unităţile de valorificare, ceea ce duce la scăderea 
costului de gestionare a deşeurilor. 

• Folosirea fondurilor interne/externe pentru 
organizarea acţiunilor de gestionare a deşeurilor. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii deşeurilor 

• Organizarea unui flux controlat de gestiune a 
nămolurilor provenite din staţiile de epurare 
oraşeneşti şi industriale 

• Sprijinirea iniţiativelor şi activităţilor de valorificare a 
potenţialului util (sărurile ionilor metalici din apele 
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uzate din secţiile de acoperiri metalice). 
• Implementarea soluţiilor de neutralizare a nămolurilor 

galvanice/utilizare ca aditivi  în realizarea 
materialelor de construcţii (blocuri de beton). 

• Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare colectării 
selective de către societăţile de salubrizare şi cele de 
colectare/valorificare deşeuri (containere specifice, 
saci etc.). 

• Amplasarea containerelor specifice în zone extinse 
ale proiectelor pilot de colectare selectivă a 
deşeurilor, inclusiv în zone rurale. 

• Crearea sistemului de transport de la locul colectării 
la locul valorificării. 

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a 
deşeurilor colectate selectiv (program de colectare, 
personal implicat, trasee, echipamente, utilaje 
necesare etc.).  

• Înfiinţarea unor noi staţii de sortare a deşeurilor 
menajere (ex: pentru atingerea ţintelor de reciclare 
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje trebuiesc 
încă două staţii de sortare tip Glina). 

• Achiziţionarea, în special de către industrie, a unor 
utilaje specifice pentru reciclarea/valorificarea 
deşeurilor. 

• Reproiectarea tipurilor de ambalaje ale produselor, 
astfel încât să rezulte o cantitate minimă de deşeuri de 
ambalaje la finalul circuitului produsului, inclusiv 
asigurând creşterea gradului de reutilizare şi 
reciclabilitate a ambalajelor, unde este posibil.   
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• Organizarea campaniilor de educaţie ecologică în 
unităţile de învăţământ. 

• Organizarea campaniilor de conştientizare a 
populaţiei prin materiale informative referitoare la 
beneficiile economice ale colectării selective a 
deşeurilor reciclabile. 

• Seminarii şi mese rotunde cu tematica mediului 
conform calendarului ecologic. 

• Organizarea unei baze de date centralizate, cu 
informaţii utile, în vederea eficientizării activităţii de 
gestionare a deşeurilor. 

• Intensificarea comunicării între toate părţile implicate 
în domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii 
speciale. 

• Extinderea proiectelor pilot de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile de la populaţie. 

• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care nu 
depun selectiv deşeurile reciclabile, conform 
instrucţiunilor de pe containerele amplasate de 
municipalitate. 

• Înfiinţarea unor societăţi economice cu profil de 
colectare/valorificare deşeuri periculoase. 

• Implicarea agenţilor economici de profil în sistemul 
de tratare/valorificare a diverselor tipuri de deşeuri 
periculoase (prin cercetări/studii/staţii pilot). 

• Asigurarea unui flux integrat de gestionare a 
deşeurilor colectate selectiv (program de colectare, 
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personal implicat, trasee, echipamente, utilaje 
necesare etc.). 

• Înfiintarea unor noi staţii de sortare a deşeurilor 
menajere. 

• Achiziţionarea unor utilaje specifice pentru 
reciclarea/valorificarea deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor biodegradabile. 

• Reproiectarea tipurilor de ambalaje ale produselor, 
astfel încât să rezulte o cantitate minimă de deşeuri de 
ambalaje la finalul circuitului produsului, inclusiv 
asigurând creşterea gradului de reutilizare şi 
reciclabilitate a ambalajelor, unde este posibil.   

• Organizarea campaniilor de educaţie ecologică în 
unităţile de învătământ. 

• Organizarea campaniilor de conştientizare a 
populaţiei prin materiale informative referitoare la 
beneficiile economice ale colectării selective a 
deşeurilor reciclabile. 

• Seminarii şi mese rotunde cu tematica mediului 
conform calendarului ecologic. 

• Creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestiunii deşeurilor. 

• Monitorizarea acţiunilor întreprinse de factorii 
implicati în gestionarea deşeurilor, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor specifice şi ţintelor propuse. 

• Sortarea deşeurilor colectate nediferenţiat în staţii 
speciale. 

• Extinderea proiectelor pilot de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile de la populaţie. 

• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care nu 
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colectează selectiv deşeurile reciclabile, conform 
instrucţiunilor de pe containerele amplasate de 
municipalitate. 

• Creşterea preocupării factorilor implicaţi în 
gestionarea deşeurilor privind îndeplinirea obligaţiilor 
pe care România şi le-a asumat pentru integrarea în 
UE. 

 

Tabel nr. 5.2.2 Matricea - plan de implementare a acţiunilor pentru categoria de problemă ’’BIODIVERSITATE/NATURA2000’’ 

CCaatteeggoorriiaa  ddee  pprroobblleemmăă  AAccţţiiuunnii  TTeerrmmeenn  SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree  
 
 
 
 
 
 
 
 
BIODIVERSITATE 
/NATURA 2000 

• Identificarea tereurilor degradate improprii altor 
folosinţe, care pot  fi împădurite şi redate fondului 
forestier naţional (termen 2 ani). 

• Prezervarea de teren pentru constituirea de perdele 
de protecţie conform prevederilor Legii 289/2002 
privind perdelele forestire de protecţie. 

• Dotarea administraţiei silvice cu utilaje performante 
în vederea executării mecanizate a lucrărilor silvice 
specifice împăduririlor şi pregătirii solului. 

• Realizarea cadastrului verde pe teritoriului 
administrativ al regiunii 8 Bucureşti Ilfov. 

• Respectarea condiţiilor privind executarea 
plantărilor în compensare prin identificarea locaţiilor 
respective. 

• Administrarea durabilă a suprafeţelor forestiere 
(împădurite) existente şi împădurirea unor suprafeţe 
noi. 

• Extinderea nucleelor existente (perdele de protecţie, 

Conform fiecărei 
surse de 
finanţare/legislaţiei 
de mediu în 
vigoare 

Programul Life + 
 
Programul 
Operaţional 
Sectorial Mediu 
2007-2013 

 
Administraţia 
Fondului Pentru 
Mediu 
 
 
Programul 
Operaţional 
Regional 2007-
2013 
 
Fonduri proprii 
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păduri etc.) pentru realizarea unei „centuri verzi” în 
jurul capitalei. 

• Interzicerea executării de construcţii în fondul 
forestier naţional. 

• Alegerea unor soluţii de dezvoltare urbanistică care 
să permită păstrarea, crearea şi punerea în valoare a 
suprafeţelor forestiere (împădurite). 

• Evaluarea unitară şi periodică a stării suprafeţelor 
forestiere existente pe teritoriul administrativ al 
regiunii 8 Bucureşti Ilfov. 

• Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-
media, websiteuri, seminarii, evenimente) pentru 
informarea publicului asupra rolului fondului 
forestier şi a beneficiilor generate de acesta. 

• Campanii de educaţie ecologică în unităţile de 
învăţământ din Bucureşti şi judeţul Ilfov. 

• Elaborarea/aplicarea de programe care să vizeze 
protejarea şi extinderea suprafeţelor împădurite. 

• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice care 
ocupă abuziv suprafeţe împădurite. 

• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care 
depozitează ilegal deşeuri pe suprafeţe împădurite. 

• Instituirea obligativităţii administratorilor legali ai 
spaţiilor verzi publice de a produce sau achiziţiona 
material dendrologic rezistent la poluare şi la 
condiţiile climatice. 

• Lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi. 
• Corelarea activităţilor de înlocuire a vegetaţiei cu 

Alte surse externe 
de finanţare 
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perioada de producere a materialului dendrologic în 
pepiniere. 

• Optimizarea fluxului de colectare şi reciclare a 
deşeurilor.  

• Asigurarea de structuri cu personal specializat în 
domeniu, menite să gestioneze şi să monitorizeze 
componentele peisagistice din Regiunea 8 Bucureşti 
- Ilfov. Aplicarea interdicţiei de construire pe spaţii 
verzi.    

• Realizarea cadastrului zonelor umede din regiune 
(termen 1 an). 

• Evaluarea periodică a stării de conservare a zonelor 
umede precum şi a speciilor de floră şi faună 
(permanent). 

• Protecţia şi punerea în valoare a ariilor protejate şi a 
siturilor Natura 2000 din regiune ( permanent). 

• Elaborarea de programe care să vizeze extinderea 
activităţilor de protecţie a zonelor umede, în folosul 
comunităţii. 

• Refacerea zonelor a căror suprafaţă este ocupată cu 
stuf (lacurile interioare din Bucureşti, Cernica, 
Pantelimon I şi II). 

• Stoparea dragării la întâmplare şi a arderii stufului 
pe lacurile din regiune.  

• Promovarea acţiunilor de conştientizare şi educare a 
populaţiei privind importanţa zonelor umede. 

• Popularizarea permanentă a beneficiilor generate de 
zonele umede pentru comunitate. 

• Campanii de educaţie eco-civică privind implicarea 
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activă a comunităţii în protejarea zonelor umede. 
• Programe de educaţie ecologică în unităţile de 

învăţământ. 
• Reabilitarea zonelor umede afectate ca urmare a 

depozitării necontrolate a deşeurilor (malurile 
râurilor/lacurilor). 

• Refacerea malurilor degradate (apărări de mal) în 
limitele legislaţiei în vigoare. 

• Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă. 
• Plantarea perdelelor de protecţie în zonele: Chitila, 

Mogoşoaia, Buftea, Pantelimon I si II, Cornetu (pe 
malul Argeşului).  

• Aplicarea în zonele umede a ghidului de bune 
practici agricole.   

• Realizarea ,,cadastrului verde” în interiorul 
teritoriului administrativ al regiunii 8 Bucureşti – 
Ilfov. 

• Elaborarea studiilor specializate pentru corelarea cu 
situaţia reală existentă a reglementărilor de spaţii 
verzi promovate prin Planuri Urbanistice Generale. 

• Reabilitarea zonelor verzi publice (parcuri, grădini, 
spaţii verzi aferente cvartalelor de locuinţe,  arbori 
în aliniament stradal) aflate în gestiunea 
administraţiei locale (municipiul Bucureşti: Glina, 
zona Militari, Lacul Morii, Cart. 16 Februarie etc.); 
(judeţul Ilfov: Buftea, Ciorogârla, Mogoşoaia, 
Otopeni, Tunari, Voluntari, Vidra, Măgurele etc.). 

• Identificarea de amplasamente noi: 

- locaţii în municipiul Bucureşti: Cartierul 

 304



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov 

Militari, Trafic Greu; 
- locaţii în judeţul Ilfov: Voluntari, Afumaţi, 

Măgurele. 
• Realizarea inelului verde în jurul Capitalei folosind 

nucleele existente (perdele de                  protecţie) 
şi, ulterior, configurarea centurii verde – galbenă.  

• Popularizarea constantă prin toate mijloacele mass-
media a importanţei spaţiilor verzi şi a beneficiilor 
generate de acestea pentru Comunitatea Regiunii 8 
Bucureşti-Ilfov. 

• Campanii de educaţie eco-civică în unităţile de 
învăţământ 

• Dezvoltarea (de către autoritaţile administraţiei 
publice locale) programelor privind reabilitarea şi 
extinderea suprafeţelor de spaţii verzi.  

• Extinderea sistemului de prestări de servicii 
destinate întreţinerii spaţiilor verzi. 

• Monitorizarea suprafeţelor verzi utilizate pentru 
comerţ ambulant. 

• Aplicarea interdicţiei de construire pe spaţii verzi. 
• Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice care 

ocupă abuziv spaţiile verzi. 
• Identificarea şi sancţionarea persoanelor care 

depozitează ilegal deşeuri pe terenuri cu destinaţia 
de spaţii verzi.     

• Organizarea campaniilor de conştientizare a 
publicului privind protecţia naturii, implicit şi a 
Reţelei ecologice Natura 2000 prin mjloacele de 
informare (pliante, fluturaşi, presă, postere, expoziţii 
etc.). 
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• Dezbateri publice tematice cu tematică specifică. 

• Organizarea de eco-concursuri pentru atragerea 
tinerei generaţii pe teme de protecţia naturii. 

• Promovarea unor programe de parteneriat  între 
administraţie şi agenţi economici, experţi, ONG-uri, 
proprietari de terenuri. 

• Creşterea şi mediatizarea numărului agenţilor 
ecologici voluntari. 

• Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţiile de 
mediu. 

• Crearea unei baze de date, accesibile factorilor 
implicaţi care să conţină date privind speciile de 
floră şi faună, date privind habitatele şi organismele 
modificate genetic. 

• Atragerea sponsorilor pentru realizarea diferitelor 
acţiuni (întâlniri, dezbateri, interviuri, cursuri 
specifice). 

• Elaborarea de chestionare în scopul testării opiniei 
publice în raport cu problematica cuprinsă în 
PLAM-uri şi PRAM. 

• Crearea de centre de informare şi documentare 
privind protecţia biodiversităţii (cu precadere 
reţeaua de arii protejate Natura 2000). 

• Implicarea Asociaţiilor de locatari / proprietari şi a 
Patronatului Român în proiecte eco-civice. 

• Antrenarea Asociaţiilor de pensionari, ca o 
componentă importantă a societăţii civile, în acţiuni 
de voluntariat pe probleme de mediu şi acţiuni de 
împăduriri. 
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• Constituirea unui Grup de Lucru la nivelul Regiunii 
8 Bucureşti - Ilfov care să asigure cooperarea între 
administraţia locală, instituţii, societatea civilă, 
agenţi economici, proprietari de terenuri etc., pe 
probleme de protecţia naturii. 

• Evaluarea gradului de cunoaştere reală a 
problemelor privind protecţia naturii de către 
cetăţeni. 

• Realizarea unui dialog permanent între ARPM 
Bucureşti şi populaţie, privind accesul la informaţia 
de mediu şi modul de interpretare şi analiză a 
acesteia, în scopul creşterii nivelului de educaţie 
ecocivică. 

• Anchete statistice privind identificarea nivelului real 
al educaţiei ecologice.  

• Organizarea de întâlniri cu scopul dezbaterii unor 
probleme de mediu, de interes comunitar, spre 
exemplu reabilitarea spaţiilor verzi, plantarea 
arborilor, reabilitarea zonelor umede, Natura 2000 
etc. 

• Diseminarea şi implementarea PLAM-urilor şi 
PRAM-ului. 

• Includerea în acţiunile organizate la nivel regional a 
unor seminarii, cursuri de educaţie ecologică. 

• Realizarea de acţiuni menite să conducă la 
necesitatea actului de salubrizare a unor cursuri de 
apă, spaţii verzi. 

• Realizarea de acţiuni destinate întreţinerii, prin 
voluntariat, a unor spaţii de agrement şi joacă. 

• Realizarea unor acţiuni dedicate biodiversităţii în 
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zile / perioade prestabilite la nivel naţional şi 
internaţional. 

• Elaborarea de materiale (reviste, CD-uri etc) de către 
ONG-uri, alte structuri împreună cu Administraţiile 
Locale şi Regionale, Agenţiile de Protecţia Mediului 
etc. 

• Elaborarea de materiale promoţionale privind 
cunoaşterea Aquis-ului Comunitar. 

• Iniţierea unor concursuri cu premii pentru cel mai 
bun grup de voluntari în mediul rural şi urban. 

• Caracterizarea stării ecosistemelor din regiunea 8 
Bucureşti-Ilfov. 

• Delimitarea şi marcarea tuturor ariilor protejate. 
• Instalarea de panouri indicatoare. 
• Cartarea elementelor de biodiversitate cu importanţă 

deosebită ştiinţifică şi protectivă, implicit Natura 
2000.   

• Elaborarea de planuri de management şi monitoring 
pentru fiecare sit ce conţine elemente de 
biodiversitate de interes deosebit.  

• Actualizarea şi completarea informaţiei privind 
biodiversitatea, implicit elementele Natura 2000 în 
Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov 

• Stabilirea de parteneriate între autorităţile 
adminstaţiei publice locale, mediile ştiintifice, 
ONG-uri, cetăţeni şi alte structuri civice în scopul 
implementării planului de management. 

• Elaborarea şi implementarea unor programe 
specifice pentru conştientizarea publicului în 
legătură cu necesitatea protejării şi conservării 
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diversităţii biologice aparţinând Regiunii 8 
Bucureşti – Ilfov 

• Realizarea analize critice a situaţiei existente şi a 
informaţiilor/datelor disponibile. 

• Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi 
observaţiilor existente privind diversitatea biologică 
în Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. 

• Evaluarea stării biodiversităţii în contextul existenţei 
presiunii antropice. 

• Efectuarea studiilor detaliate pentru actualizarea şi 
completarea bazei de date privind biodiversitatea 
Regiunii 8 Bucureşti – Ilfov, în vederea 
fundamentării stiinţifice a Programului de 
Management. 

• Achiziţionarea echipamentelor (hardware şi 
software) necesare procesării şi stocării bazelor de 
date. 

• Realizarea parteneriatelor în vederea constituirii 
bazelor de date.  

• Identificarea resurselor umane capabile să realizeze 
aplicaţiile specifice tipurilor de baze de date. 

• Prevederea de fonduri necesare constituirii şi 
întreţinerii bazelor de date. 

• Informarea populaţiei privind necesitatea 
inventarierii /marcării florei şi faunei din regiune. 

• Conştientizarea populaţiei asupra importanţei unor 
specii de arbori/arbuşti, a speciilor faunistice 
declarate ocrotite şi a necesităţii protecţiei lor. 

• Derularea de proiecte menite să stabilească tipurile 
bazelor de date în funcţie de obiectivele cuprinse în 
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strategia regională de protecţie a mediului, implicit a 
elementelor Natura 2000, pe termen mediu şi lung. 

• Întreţinerea şi actualizarea bazelor de date. 
• Analiza periodică a calităţii şi eficienţei tipului de 

informaţie în scopul optimizării procesului de 
gestionare durabilă şi conservare a biodiversităţii din 
Regiunea 8. 

• Asigurarea de structuri cu personal specializat în 
domeniu. 

 

Tabel nr. 5.2.3 Matricea - plan de implementare a acţiunilor pentru categoria de problemă „CALITATEA 
AERULUI/ZGOMOT/SCHIMBĂRI CLIMATICE” 

CCaatteeggoorriiaa  ddee  pprroobblleemmăă  AAccţţiiuunnii  TTeerrmmeenn  SSuurrssee  ddee  
ffiinnaannţţaarree  

 
 
 
 
 
CALITATEA 
AERULUI/ZGOMOT/SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

• Utilizarea combustibililor lichizi cu conţinut 
redus de sulf.  

• Implementarea BREF- BAT specifice având ca 
scop desulfurarea şi reducerea emisiilor de oxizi 
de azot din gazele de ardere, reducerea emisiilor 
de pulberi din gazele de ardere. 

• Realizarea măsurătorilor reprezentative pentru 
poluanţii relevanţi în conformitate cu prevederile 
standardelor CEN (ISO sau standarde naţionale 
echivalente tehnico - ştiinţific), calibrarea 
sistemelor de măsura conform standardelor CEN 
precum şi transmiterea, validarea şi stocarea 

Conform fiecărei 
surse de 
finanţare/legislaţiei 
de mediu în 
vigoare 

Programul Life  
Air Aware 
 
Programul 
Operaţional 
Sectorial Mediu 
2007-2013 

 
Administraţia 
Fondului Pentru 
Mediu 
Fonduri proprii 
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acestor date la nivel naţional. 
• Promovarea centralelor colective (de bloc, de 

cvartal etc.) în locul centralelor de apartament.  
• Diseminarea informaţiilor către operatori şi 

public.  
• Pregătirea şi instruirea adecvată a personalului, 

atât din cadrul autorităţilor de mediu cât şi din 
cadrul agenţilor economici ce operează în 
domeniul instalaţiilor mari de ardere.   

• Crearea bazei centrale de date pentru inventarul 
instalaţiilor mari de ardere, structurată conform 
cerinţelor Directivei 2001/80/CE: amplasamentul 
instalaţiei, identificarea operatorului şi a 
autorităţii responsabile sau coordonatoare, anul 
autorizării sau anul punerii în funcţiune, 
încadrarea în categoria „instalaţie existentă” sau 
„instalaţie nouă”, tipul de combustibil utilizat, 
caracteristicile combustibilului utilizat în anii 
anteriori (unde au existat date), puterea termică 
nominală. 

• Implementarea sistemelor de management de 
mediu.  

• Instalaţiile de depozitare la terminale trebuie să-şi 
reducă emisiile de COV prin următoarele măsuri: 

- conectarea la o unitate de recuperare a 
vaporilor / unitate de reţinere a vaporilor 
sau echiparea cu membrană plutitoare 
internă cu etanşare primară pentru 
rezervoarele cu capac fix; 

- echiparea cu dispozitiv de etanşare 

 
Alte surse 
externe de 
finanţare 
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primară şi secundară pentru rezervoarele 
cu capac plutitor extern sau intern; 

• Pentru încărcarea şi descărcarea containerelor 
mobile la terminal trebuie îndeplinite următoarele 
măsuri: 

- vaporii generaţi în timpul operaţiunii de 
încărcare cu benzină a unui container 
mobil trebuie aduşi printr-o ţeavă de 
legătură etanşă la o unitate de recuperare a 
vaporilor, pentru regenerare la terminal; 

- toate terminalele dotate cu instalaţii de 
încărcare pentru cisterne auto trebuie să 
fie echipate cu cel puţin un braţ articulat 
pentru încărcare pe la partea inferioară. 

• Pentru containere mobile (cisterne auto, vagoane 
cisternă şi nave fluviale): 

- trebuie să fie conectate în timpul operaţiei 
de încărcare la terminal cu unităţi de 
recuperare a vaporilor sau cu o unitate de 
reţinere a acestora; 

- trebuie să fie echipate cu dispozitive de 
preaplin. 

• Pentru încărcarea în instalaţii de depozitare la 
staţiile de benzină: 

- vaporii generaţi în procesul de încărcare a 
benzinei în instalaţiile de depozitare ale 
staţiilor de distribuţie a benzinei trebuie să 
fie captaţi şi returnaţi în containerul mobil 
care aprovizionează staţia cu benzină, prin 
intermediul unei conexiuni de legătură 
etanşă; 
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- la o nouă reîncărcare la terminal, vaporii 
din container vor fi procesaţi în unitatea 
de recuperare a vaporilor. Staţiile de 
distribuţie a benzinei prin care se 
tranzitează o cantitate de benzină mai 
mică de 100 mc/an sunt exceptate de la 
aceste cerinţe. 

• Schimb de informaţii între agenţi economici şi 
între autoritatea de mediu şi agenţii economici; 

• Informarea publicului privind efectele emisiilor 
de COV. 

• Implementarea voluntară a sistemelor de 
management de mediu. 

• Verificarea strictă a programelor de conformare 
ale agenţilor economici care desfăşoară activităţi 
în care folosesc solvenţi organici şi sancţionarea 
celor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile. 

• Folosirea de către agenţii economici a BAT-
urilor. 

• Autorizarea instalaţiilor existente şi a instalaţiilor 
noi (la punerea în funcţiune) care nu sunt sub 
incidenţa Directivei Consiliului 96/61/EC privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC); 
obligaţia titularilor de activitate de a notifica 
autorităţii competente de protecţia mediului 
opţiunea aplicării schemei de reducere în vederea 
conformării cu cerinţele directivei. 

• Acceptarea de către autoritatea competentă de 
mediu a derogărilor de la prevederile directivei 
numai în condiţiile specificate expres în aceasta, 
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incluzând utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile. 

• Obţinerea de date de la titularul de activitate care 
să permită autorităţii competente de protecţia 
mediului verificarea conformării cu cerinţele 
directivei. 

• Încetarea activităţilor neconforme (după somaţie). 
• Schimb de informatii între agenţii economici şi 

între autoritatea de mediu şi agenţii economici; 
• Informarea publicului privind efectele emisiilor 

de COV. 
• Implementarea voluntară a sistemelor de 

management de mediu. 
• Folosirea de către agenţii economici a BAT-

urilor. 
S.C. Neferal S.A.: 

- achiziţionarea de noi seturi de elemente 
filtrante (saci şi casete) cu performanţe 
tehnologice superioare la secţia plumb; 

- modernizarea filtrelor nr. 4 si 5 la secţia 
plumb, în vederea îmbunătăţirii funcţionării 
acestora. 

S.C. Protan S.A.: 
- implementarea unui sistem de monitorizare 

trimestrială a calităţii aerului, prin măsurarea 
emisiilor de gaze de ardere, COV, pulberi în 
suspensie;  

- realizarea unui studiu de fezabilitate privind 
varianta optimă de diminuare / eliminare a 
mirosurilor; achizitia echipamentelor, montaj 
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şi punerea în funcţiune; 
- retehnologizarea / înlocuirea incineratorului 

pentru MRS prin dotarea cu o cameră post-
combustie, înălţarea coşului, dotare cu 
arzătoare comandate electronic; 

- sistem de monitorizare automată pentru 
întregul proces de incinerare. 

S.C. Ecorec S.A. şi  S.C. Ecosud S.A. 
• Realizarea instalaţiei de captare a biogazului. 
• Informarea transportatorilor privind condiţiile de 

colectare şi transport a deşeurilor. 
• Programe de educaţie ecologică în unităţile de 

învăţământ din Bucureşti şi Judeţul Ilfov şi în 
zonele unde sunt implementate proiecte pilot.  

• Controale periodice la agenţii economici ce 
gestionează aceste activitati. 

• Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea 
legislaţiei în domeniu. 

• Extinderea zonelor verzi la periferia capitalei, 
prin ecologizarea depozitelor de deşeuri şi 
îndesirea perdelelor de protecţie a depozitelor şi a 
altor activităţi generatoare de mirosuri 
dezagreabile. 

• Crearea unui parteneriat între A.R.P.M. Bucureşti 
şi Autoritatea de Sănătate Publică în vederea 
furnizării la timp, către populaţie, a datelor de 
sănătate. 

• Crearea unui parteneriat între A.R.P.M. Bucureşti 
şi mass-media, în vederea includerii unui buletin 
de informare zilnic asupra poluării atmosferice. 
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Tabel nr. 5.2.4  Matricea - plan de implementare a acţiunilor pentru categoria de problemă „URBANISM ŞI MEDIU/ZONE 
DEGRADATE/CALITATEA SOLULUI” 

CCaatteeggoorriiaa  ddee  pprroobblleemmăă  AAccţţiiuunnii  TTeerrmmeenn  SSuurrssee  ddee  ffiinnaannţţaarree  
 
 
 
 
 
 
 
URBANISM ŞI 
MEDIU/ZONE 
DEGRADATE/CALITATEA 
SOLULUI 

Pentru municipiul Bucureşti şi pentru localităţi 
urbane din Regiunea 8: 
• Inventarierea suprafeţelor plantate cu acces public, 

corelarea cu regimul juridic al terenurilor  - crearea 
bazei de date (3 ani). 

• Intabularea spaţiilor verzi cu acces public (parcuri, 
grădini, scuaruri) (2 ani). 

• Actualizarea permanentă a bazei de date conţinând 
informaţiile referitoare la spaţiile verzi cu acces 
public (permanent). 

• Dezafectarea  construcţiilor ilegale existente în 
perimetrul zonelor verzi cu acces public (1 an); 

• Reamenajarea de spaţii verzi cu acces public pe 
terenurile care aveau această destinaţie, acolo unde 
regimul juridic actual permite această acţiune (2 
ani). 

• Aplicarea la timp şi în mod susţinut a lucrărilor 
specifice de întreţinere a spatiilor verzi şi 
implicarea comunităţii în reabilitarea şi 
reamenajarea acestora (permanent). 

• Mediatizarea problematicii privind protecţia 
mediului şi a importanţei pe care o ocupă spaţiile 
verzi în ameliorarea microclimatului urban şi în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor (permanent). 

Conform fiecărei 
surse de 
finanţare/legislaţiei 
de mediu în 
vigoare 

Programul 
Operaţional 
Sectorial Mediu 
2007-2013 
 
Program 
Operaţional 
Sectorial Transport 
 
Program 
Operaţional 
Sectorial 
Agricultura 
 
Programul 
Operaţional 
Regional 
 
Surse proprii  
 
Alte surse externe 
de finanţare 
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• Mediatizarea problematicii privind importanţa 
pădurilor şi a funcţiilor multiple pe care le 
îndeplinesc – în scopul inducerii în conştiinţa 
populaţiei a unei atitudini civice care să le protejeze 
(discernământ în taiere, plantare în compensare, etc.) 
(permanent) 

• Derularea programelor de educaţie ecologică în 
unităţile de învăţământ. 

Realizarea „centurii verde – galbenă”, acţiunile 
concertate vor putea fi întreprinse după constituirea 
Zonei Metropolitane Bucureşti, ele depinzând de forma 
de organizare şi de guvernare a acesteia. În cazul în care 
Zona Metropolitana Bucureşti se va constitui, în primă 
fază, în limitele administrative ale Regiunii 8 de 
Dezvoltare, este necesară elaborarea unor studii de pre-
fezabilitate şi fezabilitate pentru realizarea centurii v-g, 
conform studiului finanţat de PMB şi Protocoalelor de 
colaborare care vor fi semnate. Organizarea şi 
implementarea unei centuri verzi se face prin 
documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, 
conform Legii 350/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
• Adoptarea Legii de organizare şi funcţionare a Zonei 

Metropolitane Bucureşti. 
• Crearea cadrului instituţional care să permită 

gestionarea teritoriului Zonei Metropolitane 
Bucureşti, cuprins în oricare ar fi limitele care se vor 
aproba. 

• Aplicarea reglementărilor specifice de utilizare a 
terenurilor în interiorul centurii v-g. 
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• Reabilitarea şi modernizarea segmentelor între 
intrarea în oraş şi Artera de Centură şi principalele 
penetraţii ale oraşului (Ghencea, Iuliu Maniu, 
Petricani, Colentina-Afumaţi, Pantelimon, Olteniţei, 
Giurgiului, Alexandriei). Disfunţionalităţile în aceste 
puncte sunt generate de intersectarea fluxurilor 
arterei de Centură cu cele ale penetraţiilor, în zonele 
de traversare ale Căii Ferate de Centură. Pentru 
prima etapă sunt necesare lucrări de reabilitare şi 
îmbunătăţiri la sol, iar pentru etapa de viitor sunt 
necesare etapizat, rezolvări prin realizarea de pasaje 
rutiere supraterane pe direcţiile de penetraţie în oraş. 

• Semnalizarea şi amenajarea punctelor de intrare în 
oraş a principalelor penetraţii ale oraşului, împreună 
cu segmentele de drum între limita teritoriului 
administrativ şi Artera de Centură. 

• Reabilitarea Arterei de Centură a Capitalei: 
- variante de traseu care să ocolească zonele 

de congestie; 
- refacerea totală a sistemului rutier, într-o 

soluţie care să asigure drenajul fundaţiei; 
- amenajarea celor 20 de intersecţii rutiere 

existente, prin lucrări de mică amploare 
(lărgirea curbelor de racordare), precum şi 
prin lucrări mai complexe (sporirea 
capacităţii de circulaţie cu benzi 
suplimentare de stocaj, accelerare, 
decelerare) în funcţie de trafic; 

- dublarea părţii carosabile –  trecerea de la 
două la patru benzi pentru mărirea capacităţii 
de circulaţie; 
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- dublarea lucrărilor de artă existente. 
• Realizarea Autostrăzii de Centură Bucureşti – Sud şi 

completarea ulterioară, prin închidere pe zona de 
Nord, inclusiv pasaje, poduri, noduri rutiere etc. : 

- studii de pre-fezabilitate, bazate pe studii de 
fundamentare: ridicări topo, investigaţii geotehnice, 
studiu de trafic, studiu de mediu, studiu de analiză a 
implicaţiilor asupra reţelelor tehnico-edilitare din 
zonă; 

- studiu de fezabilitate; 
- rezervarea de terenuri necesare realizării tuturor 

acestor investiţii; 
- alte acţiuni implicate în proces: exproprieri, 

eventuale defrişări, demolări, relocarea unor 
obiective existente, mutări de reţele electrice de 
medie şi joasă tensiune, mutări/protejări de conducte 
de gaze, protejări de conducte de apă şi canalizări 
etc. 

- conexiunea radială a arterelor majore ale 
municipiului cu inelul de trafic metropolitan: 

• A1 (E 81) tronson: Sector 6 – comuna Ciorogârla;  
• A 2 tronson: Sector 3 – comuna Glina;  
• DN1 (E 60) tronson: Sector 1- comuna Baloteşti;  
• DN 1A tronson: Sector 1 – oraş Buftea; 
• DN2 (E 85 – E 601) tronson: Sector 2 – comuna 

Afumaţi; 
• DN 3 tronson: Sector 2 – oraş Pantelimon; 
• DN4 tronson: Sector 4 – oraş Popeşti-Leordeni; 
• DN 5 (E 70 – E 85) tronson: Sector 4 – comuna 

Jilava; 
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• DN6 (E 70) tronson: Sector 5 – oraş Bragadiru; 
• DN7 tronson: Sector 1 – oraş Buftea. 
• Elaborarea unei Strategii de transport al Regiunii 8 

de Dezvoltare; 
• Elaborarea unui Master-plan de transport al Regiunii 

8 de Dezvoltare, care să stabilească şi priorităţile de 
intervenţie în teritoriu; 

• Modificarea liniilor de tramvai existente în căi 
proprii de rulare în Bucureşti în vederea creşterii 
vitezei de circulaţie a tramvaielor şi realizarea unui 
sistem alternativ de transport. 

• Studierea posibilităţii de extindere a liniilor de 
tramvai – tren regional, în special spre Aeroportul 
Internaţional Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea soluţiei optime pentru 
extinderea sistemelor de transport de mare capacitate 
şi nivel redus de emisii. 

• Realizarea de noi legături de transport între oraşul 
Bucureşti şi zonele limitrofe. 

• Acţiuni de informare a populaţiei cu privire la 
avantajele utilizării transportului public.  

• Acţiuni de informare a populaţiei cu privire la 
avantajele deplasării cu bicicleta. 

• Declanşarea unor programe anuale pe termen mediu 
şi lung pentru: 
- oprirea procesului de degradare a reţelei de 

drumuri; 
- îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia prin lucrări 

de întreţinere, reparaţii şi ranforsări; 
- adoptarea unor soluţii tehnice performante. 
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• Aducerea reţelei de drumuri naţionale principale la 
nivelul standardelor europene, prin lucrări de 
reabilitare şi modernizare a acestei reţele. 

• Declanşarea procesului de modernizare a 
activităţilor de execuţie a lucrărilor rutiere de 
întreţinere curentă şi periodică, prin: 
- dotarea cu utilaje şi echipamente performante; 
- aplicarea unor tehnologii de înaltă eficienţă la 

nivelul ţărilor din Uniunea Europeană. 
• Îmbunătăţirea condiţiilor siguranţei rutiere, prin: 

- adoptarea şi aplicarea unor programe concrete de 
îmbunătăţire; 

• Realizarea de amenajări şi semnalizări de circulaţie 
la nivelul normelor europene. 

• Campanii de conştientizare / educare / informare 
pentru publicul larg sau grupuri ţinta specifice. 

• Încheiere parteneriate; 
• Realizare studii, cercetări, sondaje; 
• Publicare materiale informative; 
• darea în funcţiune a pistelor de biciclete / role; 
• amplasarea de “parcări pentru biciclete”; 
• Crearea şi promovarea de zone pietonale sau zone în 

care este permis exclusiv accesul cu mijloacele 
alternative de transport.  

• Limitarea intervenţiilor tehnice) monumentelor 
Conservarea preventivă: conservarea istorice şi a 
siturilor arheologice, împreună cu o reducere a 
noilor excavaţii arheologice. 

• Restaurarea, pe etape, a obiectivelor monument (se 
va stabili o listă de priorităţi, în funcţie de starea 
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acestora şi de scopul urmărit). 
• În primă fază, protejarea acelor obiective constatate 

a fi în proces de degradare prin acoperire cu 
materiale specifice.  

• Amenajarea spaţiului public din vecinătatea 
obiectelor – monument istoric/arhitectură, ce au fost 
restaurate. 

• Asigurarea facilităţilor necesare turiştilor. 
• Campanie generală de educare şi conştientizare a 

populaţiei şi a diverşilor factori din administraţie pe 
probleme de patrimoniu şi în ceea ce priveşte 
procesele negative care duc la degradarea şi 
distrugerea patrimoniului precum şi a conservării 
autenticităţii.  

• Promovarea imaginii patrimoniului, a valorii 
acestuia prin emisiuni culturale, spoturi publicitare, 
pliante, cărţi, interviuri/articole în presă, radio. 

• Crearea de trasee turistice tematice în regiune. 
• Reconfigurarea actualelor intersecţii de pe DN 1, 

între Bucureşti şi Otopeni, în vederea 
descongestionării şi fluidizării traficului rutier şi 
pietonal la sol. 

• Realizarea pasajului denivelat la intersecţia dintre 
DN 1 Bucureşti-Ploieşti şi accesul la Aeroportul 
Internaţional Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea soluţiei optime pentru 
asigurarea unei capacităţi de trafic complementare 
de pasageri şi marfă cu mijloace de transport pe cale 
fixă tip CF, metrou etc.. 
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• Realizarea unei noi legături a oraşului pe direcţia 
Tunari – Pipera cu accese din partea de est la cele 
două aeroporturi. 

• Reconsiderarea pe baza unui nou regulament a 
reclamei publicitare: reducerea volumului de 
reclame, redimensionarea şi distanţarea faţă de 
artera de trafic, interzicerea în zone cu deschideri 
spre obiecte de arhitectură sau vederi de peisaj 
valoroase. 

• Studierea iluminatului omogen pe timp de noapte 
de-a lungul întregului traseu. 

• Introducerea de indicatoare de trafic la standarde 
internaţionale. 

• Realizarea de plantaţii pentru izolarea fonică şi 
pentru mascarea unor zone construite cu imagini 
nesatisfăcătoare. 

• Fluidizarea traficului pe zona oraşului Otopeni prin 
realizarea unor circulaţii locale, bariere (parapete, 
zone verzi) de protecţie a pietonilor şi de izolare a 
traficului principal. 

• Acţiuni de informare a locuitorilor sau potenţialilor 
investitori în zonele de influenţă a celor două 
aeroporturi civile a necesităţii respectării 
prevederilor/regulamentelor de urbanism – cu 
referire la zone de protecţie şi zone în care este 
interzisă construirea de locuinţe. 

• Sisteme inteligente de management trafic pentru 
tronsoanele de drumuri, ce vor asigura conexiunea 
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radială a arterelor majore ale municipiului cu inelul 
de trafic  metropolitan: 

o A1 (E 81) tronson: Sector 6 – comuna 
Ciorogârla;  

o A 2 tronson: Sector 3 – comuna Glina;  
o DN1 (E 60) tronson: Sector 1- comuna 

Baloteşti;  
o DN 1A tronson: Sector 1 – oraş Buftea; 
o DN2 (E 85 – E 601) tronson: Sector 2 – 

comuna Afumaţi; 
o DN 3 tronson: Sector 2 – oraş Pantelimon; 
o DN4 tronson: Sector 4 – oraş Popeşti-

Leordeni; 
o DN 5 (E 70 – E 85) tronson: Sector 4 – 

comuna Jilava; 
o DN6 (E 70) tronson: Sector 5 – oraş 

Bragadiru; 
o DN7 tronson: Sector 1 – oraş Buftea. 

• Studierea posibilităţii de extindere a liniilor de 
tramvai – tren regional în special spre Aeroportul 
Internaţional Bucureşti – Otopeni. 

• Studierea şi alegerea soluţiei optime pentru 
extinderea sistemelor de transport de mare capacitate 
şi nivel redus de emisii. 

• Realizarea unei baze de date privind agenţii 
economici care produc deşeuri industriale şi 
actualizarea acesteia în permanenţă. 

• Monitorizarea agenţilor economici producători de 
deşeuri industriale, precum şi a modului de evacuare 
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a acestora (permanent). 
• Elaborarea de programe pe termen scurt care să 

vizeze închiderea depozitelor improprii de deşeuri 
industriale, neconforme şi abandonate şi aducerea 
zonelor afectate la starea iniţială. 

• Păstrarea terenurilor agricole în jurul lacurilor şi 
zonelor împădurite (în special pentru hrana vânatului 
şi a speciilor de faună existente în zonă, în special a 
păsărilor). 

• Plantarea de perdele de protecţie cu specii 
tradiţionale în jurul lacurilor, sau refacerea zonelor 
verzi din jurul lacurilor. 

• Realizarea cadastrului terenurilor agricole/forestiere  
din regiune.  

• Protecţia eficientă a speciilor de floră şi faună 
sălbatică care se găsesc pe terenurile forestiere. 

• Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună 
dependente de zonele urbane (termen 2 ani). 

• Demarcaţia cu perdele de protecţie a zonelor 
agricole (specii tradiţionale). 

• Interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor de 
orice tip pe soluri şi în pădure. 

• Angajarea şi instruirea personalului existent în 
scopul de a menţine într-o stare bună calitatea 
solurilor şi a vegetaţiei forestiere. 

• Actualizarea bazei de date cu suprafeţele 
contaminate şi a agenţilor economici care produc 
deşeuri periculoase (termen 1 an). 

• Monitorizarea agenţilor economici producători de 
deşeuri periculoase, precum şi a modului de 
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evacuare a acestora (permanent). 
• Elaborarea de programe pe termen scurt care să 

vizeze cercetarea în vederea refacerii sit-urilor 
contaminate. 

• Realizarea cadastrului lacurilor şi parcurilor din 
regiune (termen 1 an). 

• Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună 
dependente de zonele urbane (termen 2 ani). 

• Îmbunătăţirea aspectului estetic al lacurilor de 
agrement, parcurilor şi grădinilor publice (termen 2 
ani). 

• Evaluarea periodică a stării de conservare a 
lacurilor, parcurilor şi grădinilor publice şi a 
speciilor de floră şi faună dependente de acestea 
(permanent). 

• Elaborarea de programe pe termen scurt care să 
vizeze extinderea activităţilor de protecţie a 
lacurilor, parcurilor şi grădinilor publice, în folosul 
comunităţii. 
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6.      MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR 

 

6.1      ELABORAREA PLANULUI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Pentru ca implementarea PRAM să conducă la efectele prevăzute, monitorizarea trebuie 
să se desfăşoare simultan cu implementarea. Monitorizarea are nu numai rolul de 
supraveghere a modului de punere în practică a acţiunilor şi de înregistrare a efectelor, ci 
şi de corectare şi de adaptare a acţiunilor pe parcursul implementării. 

Totodată, pentru ca monitorizarea să poată asigura feed-back-ul în relaţia sa cu 
implementarea, trebuie să permită evaluarea constantă a rezultatelor implementării. 

Corelarea rezultatelor implementării cu efectele prevăzute ale acesteia şi cu modificările 
privind starea mediului, cu modificările generate de presiunile dezvoltării socio-
economice şi cu cele aduse de noile tehnologii, trebuie să conducă la revizuirea periodică 
a PRAM.  

În conformitate cu metodologia descrisă în manualul pentru elaborarea şi implementarea 
planurilor locale de acţiune pentru mediu, atribuţiile pe termen lung ale Comitetul de 
Coordonare sunt monitorizarea implementării PRAM şi actualizarea continuă a acestuia. 

Monitorizarea şi evaluarea PRAM nu reprezintă o activitate care se petrece la un moment 
dat, ci un proces continuu care facilitează factorilor de decizie aprecierea eficienţei 
acţiunilor şi a PRAM în ansamblu.  

6.2. RAPORTUL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII  

PLANULUI REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU BUCUREŞTI-
ILFOV 

Evaluarea procesului de implementare a prevederilor PRAM presupune compararea 
rezultatelor actuale cu obiectivele şi ţintele indicate în documentul PLAM.  

Evaluarea rezultatelor implementării PRAM va fi realizată anual, iar Raportul de evaluare 
va cuprinde următoarele elemente principale: 

• Rezumatul activităţilor de implementare şi de monitorizare efectuate. 
• Rezultatele obţinute, inclusiv impactul direct către beneficiari. 
• Dificultăţile întâmpinate. 
• Experienţa câştigată şi modificările necesare pentru planul de acţiune propriu-zis şi 
pentru planul de implementare. 
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În elaborarea raportului de evaluare vor fi luate în considerare următoarele aspecte: 

• Eficienţa acţiunii în obţinerea efectelor dorite. 
• Claritatea planului de implementare privind stabilirea responsabilităţilor şi termenelor 
de realizare, cu indicarea neclarităţilor identificate. 
• Compararea costurilor de implementare cu bugetul planificat. 
• Modul de respectare al planificării privind etapele de implementare a 
acţiunilor/proiectelor, cu identificarea modificărilor necesare. 

Raportul de evaluare va fi elaborat de către echipa care va asigura monitorizarea şi 
evaluarea PRAM. Raportul va fi supus spre revizuire şi aprobare Comitetului de 
Coordonare. 

6.3.     TERMEN PENTRU REVIZUIREA PLANULUI REGIONAL DE ACŢIUNE         

  PENTRU MEDIU BUCUREŞTI-ILFOV  

Revizuirea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu se va face la un interval de trei 
ani şi va implica toate componentele structurii organizatorice a PRAM. Responsabilitatea 
privind coordonarea etapei de revizuire a PRAM va reveni Comitetului de Coordonare. 

Revizuirea PRAM va fi efectuată pe baza rezultatelor procesului de evaluare a 
obiectivelor şi a acţiunilor în raport cu prevederile PRAM. De asemenea, pentru 
revizuirea PRAM se vor lua în considerare modificările apărute în starea mediului, în 
situaţia socio-economică, în legislaţia pentru protecţia mediului, în tehnologiile de 
producţie şi de protecţie a mediului. 

6.4.    ADOPTAREA ŞI INSTITUŢIONALIZAREA PLANULUI REGIONAL DE  

  ACŢIUNE PENTRU MEDIU BUCUREŞTI-ILFOV 

După operarea tuturor modificărilor, Grupul de Lucru al ARPM Bucureşti a urmărit 
aprobarea PRAM şi prezentarea lui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru 
adoptarea oficială. 

Adoptarea PRAM ajută la implementarea acţiunilor specifice recomandate. În plus, este 
foarte importantă includerea recomandărilor PRAM în cadrul proceselor formale de 
planificare, cum ar fi pregătirea planului de utilizare a terenurilor şi bugetul anual. 

Odată adoptat, documentul PRAM constituie un argument adiţional în obţinerea de 
resurse financiare, în special a celor oferite de Uniunea Europeană. Fiecare proiect 
propus pentru a fi finanţat de către programele de asistenţă financiară ale Uniunii 
Europene trebuie nu doar să facă parte dintr-un plan, dar trebuie totodată să aibă la 
bază un larg consens al publicului din zona căreia i se adresează. 
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Comitetul de Coordonare va informa în mod periodic comunitatea locală asupra 
progresului realizat în implementarea PRAM, precum şi asupra scopului şi obiectivelor 
planului de implementare. 

În acest fel membrii comunităţilor locale din regiunea 8 vor fi informaţi asupra stării 
condiţiilor de mediu, a acţiunilor realizate pentru îmbunătăţirea acestora, precum şi a 
rezultatelor obţinute. 
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	Staţia de tratare Arcuda  are în componenţa ei un dispecerat local pentru preluarea automată a datelor, şi trimiterea lor, prin programul de preluare “on-line” la dispeceratul central situat la Staţia Roşu. 
	Forajele de mică adâncime pentru apa tehnologică - nu sunt dotate cu apometre. Înregistrarea debitelor captate se face funcţie de orele de funcţionare şi capacitatea pompelor 
	Evacuare - nu se face măsurarea debitelor de ape uzate (menajere şi tehnologice) evacuate.
	Sistemul de înmagazinare, pompare şi distribuţie a apei potabile în Municipiul Bucureşti.
	- Modernizarea, reabilitarea, completarea prospectului şi închiderea traseului la partea de nord-vest a oraşului a Arterei de Centură a municipiului Bucureşti.
	- Diminuarea disfuncţionalităţilor în noduri şi tronsoane de importanţă majoră.
	- Crearea de trasee alternative/ocolitoare, care să preia şi să redistribuie traficul de tranzit, care, actualmente, este suportat de sistemul orăşenesc de circulaţie.






