Calitatea aerului

în București

Raport de analiză
2021 - 2022

Cuprins:

-

Principalele concluzii

-

Calitatea aerului în București în 2021 și 2022

-

Calitatea aerului în ultimii 10 ani: perioada 2012-2021

-

Politici publice la nivel local: Cișmigiu, Mogoșoaia și Popești-Leordeni

-

Anexe

Cuvânt înainte:

Ne-am obișnuit să auzim că Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate mari orașe ale Europei,
că din această cauză România este în procese de infringement cu Comisia Europeană și că poluarea ne afectează sănătatea. Conform Agenției Europene de Mediu 29.000 de români mor anual
prematur din cauza calității proaste a aerului, iar un studiu publicat de CEE Delft plasează
Bucureștiul pe primul loc când vine vorba de costuri sociale asociate poluării, respectiv 3004
euro/cap de locuitor, pe an. Atât plătim pentru poluare.
Noi, la Ecopolis, nu ne-am obișnuit cu situația asta și încercăm, an de an s-o îmbunătățim. În 2019 am
lansat www.aerlive.ro, o platformă de monitorizare a calității aerului, independentă, iar în 2021 au
apărut primele rezultate extensive ale platformei. Atunci am identificat ca sursă majoră de
poluare arderile de deșeuri, așa că am creat www.aerars.ro - un instrument online de sesizare și
informare asupra arderilor de deșeuri. Tot în 2021 am contribuit la modificări legislative: interzicerea achiziționării metalelor cu urme de arderi sau transformarea arderilor de deșeuri în infracțiune. Am dat Primăria Municipiului București în judecată pentru aprobarea unui Plan de Calitate a
Aerului care nu respectă legislația aferentă și care a fost aprobat fără respectarea transparenței și am câștigat procesul în primă instanță.
În 2022 am început să lucrăm în comunități și a luat naștere Rețeaua Civică Aerlive.ro. Proiectul,
finanțat prin Platforma de Mediu pentru București, gestionată de Fundația Comunitară București, a presupus selectarea a 3 comunități din București și Ilfov, monitorizarea cu senzori de calitate
a aerului a zonelor respective și realizarea a trei propuneri de politici publice locale pentru
îmbunătățirea calității aerului și promovarea lor.
Raportul pe care îl veți citi analizează calitatea aerului din București și, distinct, din cele trei
comunități în care am lucrat, Popești- Leordeni, Mogoșoaia, Cișmigiu, utilizând mai multe seturi de
date provenite de la: Rețeaua Națională pentru Monitorizarea calității aerului, senzorii Aerlive.ro,
PurpleAir și Claritech, dar și pe diferite perioade de timp, încercând să creeze o imagine cât mai
clară a situației privind calitatea aerului în diferitele zone monitorizate. În final, Raportul de
analiză listează cele trei politici publice la care echipa Ecopolis a lucrat împreună cu comunitățile
respective.
Principalele concluzii ale analizelor sunt prezentate în cele ce urmează, urmând apoi detalierea în
capitole, iar anexele prezintă cele trei politici publice.
Sperăm să vă inspirăm prin materialul nostru la implicare, reconsiderarea unor comportamente și
susținerea inițiativelor pentru îmbunătățirea calității aerului din București.
Echipa Ecopolis

1. Principalele concluzii:

1

Conform stațiilor de monitorizare ANPM, poluarea cu dioxid de azot (NO2) depășește limita legală
pentru anul 2021.
Se înregistrează depășiri ale limitei legale de 40 ug/m3 (valoare medie anuală) la cele două stații
de trafic din București: B3 - Mihai Bravu și B6 - Universitate, care au înregistrat depășiri ale mediei
anuale admise cu valori de 44,81 ug/m3, respectiv 49,39 ug/m3.
Sănătate: Oxizii de azot sunt foarte toxici atât pentru oameni, cât și pentru animale. Tusea și
incapacitatea de a respira sunt cele mai frecvente simptome. Dioxidul de azot inflamează țesutul
plămânului și reduce imunitatea în fața infecțiilor pulmonare, cum ar fi bronșita. Studiile
sugerează, de asemenea, că efectele asupra sănătății sunt mai pronunțate la persoanele cu
astm, precum și la copii, comparativ cu persoanele sănătoase.

2

Funcționarea rețelei naționale de monitorizare a calității aerului al Agenției Naționale de
Protecția Mediului (ANPM)
În anul 2021, cele opt stații de monitorizare din București cumulează un număr de 348 de zile de
nefuncționare pentru poluarea cu PM10.
Stația cu cel mai mare număr de zile de nefuncționare/ fără date este B6 - Universitate cu 82 de
zile de nefuncționare.
În același timp, Ministerul Mediului, prin ANPM, raportează că nu mai există depășiri ale limitelor
legale pentru poluarea cu PM10.

3

Monitorizarea independentă AerLive.ro scoate in evidență depășiri ale limitelor legale pentru
poluarea cu PM10 și PM2,5 în jurul școlilor din București, aflate în apropierea bulevardelor și
străzilor cu trafic intens.

Senzorii Claritech pe care îi folosim au înregistrat depășiri ale limitelor atât pentru anul 2021, cât
și pentru anul 2022:

4

Toți cei 27 de senzori de monitorizare aflate în vecinătatea școlilor din București înregistrează
depășiri ale valorii limită pentru PM10:

5

Pentru poluarea cu PM2,5 înregistrăm medii zilnice de până la 150 ug/m3 la Scoala G. Călinescu, de
șase ori mai mult decât valoare limită maximă pentru media anuală de (25 ug/m3).

În ceea ce privește numărul de depășiri, acestea se regăsesc într-un număr foarte mare la majoritatea stațiilor; În evidență ies stațiile Calea Giulesti (Școala generală nr. 163) și Scoala G. Călinescu, cu 69 respectiv 58 de depășiri ale valorii limită PM2,5 (25 ug/m3).

2. Calitatea aerului în București în 2021 și 2022
Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa și se numără printre aglomerările
urbane pentru care România se află în proces de infringement cu Comisia Europeană încă din 2011
pentru depășiri constante ale cantităților de particule fine în mișcare aflate în aer (PM10, PM2,5).
Dezvoltarea urbană haotică și intensivă, numărul din ce în ce mai mare de mașini, poluarea generată de construcții și lipsa din ce în ce mai acută a spațiilor verzi se află printre principalele motive
ale situației în care se află Bucureștiul.
Un studiu al Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis din 2011, „Calitatea aerului în București.
Efecte asupra sănătății” http://www.ecopolis.org.ro/studii/calitatea-aerului-in-bucuresti-efecte-asupra-sanatatii arată că efectele asupra sănătății locuitorilor Bucureștiului sunt
considerabile.
Aceste date statistice îngrijorătoare nu au reușit să mobilizeze autoritățile responsabile cu
gestionarea calității aerului în ultimii 10 ani, deși problema calității aerului a fost prezentă activ în
preocupările cetățenilor.

Plan Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București
În anul 2018 a fost adoptat un nou Plan Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București, plan
care a fost puternic contestat de către organizațiile societății civile din cauză că nu a fost
respectată legea transparenței (Legea 52/2003), iar măsurile prezentate nu respectă prevederile
cerințelor din Legea nr. 104 din 15 iunie 2011, privind calitatea aerului înconjurător și Nr. 257 din 15
aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului.

În acest sens, Asociația Ecopolis a realizat o analiză a Planului Integrat de Calitate a Aerului în
Municipiul București (PICA), analiză ce a stat la baza acțiunii în instanță de anulare a PICA pe
care Ecopolis a inițiat-o alături de Client Earth și Asociația 2Celsius.

În ceea ce privește substanța PM10, pentru care România este în procedură de infringement,
există două cerințe legale, ca limite pentru sănătatea populației. Limita zilnică pentru protecția
populației nu poate fi depășită de mai mult de 35 de ori (35 de zile/an). În mod frecvent această
limită este depășită și eliminarea acestor depășiri ar trebui să reprezinte punctul central al PICA.
În Capitală, limita zilnică de particule în suspensie (PM10 și PM2,5) a fost depășită în mod constant,
încă de când legislația UE a devenit aplicabilă în România. Au fost, de asemenea, înregistrate
niveluri anuale de dioxid de azot (NO2) peste limita admisă.
Dioxidul de azot - NO2
Oxizii de azot sunt foarte toxici atât pentru oameni, cât și pentru animale. Tusea și incapacitatea
de a respira sunt cele mai frecvente simptome. Dioxidul de azot inflamează țesutul plămânului și
reduce imunitatea în fața infecțiilor pulmonare, cum ar fi bronșita. Studiile sugerează, de asemenea, că efectele asupra sănătății sunt mai pronunțate la persoanele cu astm, precum și la copii,
comparativ cu persoanele sănătoase.
Oxizii de azot se formează în procesul de combustie, atunci când combustibilii sunt arși la temperaturi înalte. Cel mai adesea sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale și producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide,
deteriorarea calităţii apei, efectului de sera și reducerea vizibilităţii în zonele urbane.

Reglementările legale, prevăd următoarele limite pentru oxizi de azot:
Prag de alerta
400 ug/m3 – măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte reprezentative pentru calitatea aerului
pentru o suprafața de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreaga zonă sau aglomerare, oricare
dintre acestea este mai mică.
Valori limita
200 ug/m3 NO2 – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane
40 ug/m3 NO2 – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane
Nivel critic
30 ug/m3 NOx – nivel critic pentru protecția vegetației

Informarea cetățenilor cu privire la calitatea aerului în București
Înaintea apariției platformelor independente de monitorizare a aerului precum www.aerlive.ro,
informarea populației cu privire la aceste date privind calitatea aerului în orașul în care trăiesc
era aproape nulă.
Site-ul www.calitateaer.ro, administrat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului oferă
date de la stațiile de monitorizare din București, însă acestea sunt foarte greu accesibile publicului larg, fiind nevoie de o specializare în baze de date pentru a accesa informațiile din website-ul
oficial. De asemenea, platforma www.calitateaer.ro nu oferă direct informații privind valorile de
moment, ci doar pentru ziua anterioară. Informațiile cu privire la valorile curente, de moment, pot
fi extrase doar în urma unor interogări speciale ale bazei de date, prea dificil de realizat pentru a
fi accesibile publicului larg.
Platforme independente de monitorizare: www.aerlive.ro
În acest context, apariția platformei www.aerlive.ro a oferit populației și politicienilor posibilitatea de a observa nivelul calității aerului în fiecare moment al zilei, cu date care se actualizează
la fiecare 15 minute.

Indicele de Calitatea a Aerului (ICA): www.aerlive.ro
Pentru a calcula Indicele de Calitatea a Aerului (ICA) se face conversia de la unitatea de măsură
transmisă de senzori ppm (părți per milion) la μg/m3 (micrograme per metru cub). Tabelul de mai
jos arată corelațiile între valorile poluanților și valoarea indicelui.

Poluarea atmosferică este reprezentată de prezența particulelor în suspensie și a gazele nocive
din aer. Acestea au un efect major asupra sănătății umane. Ele pot fi naturale (eliberate din sol,
de către plante) sau cauzate de activitățile umane, ca rezultat al arderii combustibililor fosili, cum
ar fi cărbunele, petrolul, benzina sau motorina.
Principalii poluanți sunt monoxidul de carbon (CO), dioxidul de azot ( NO2 ), ozonul (O3), particulele
în suspensie (PM10, PM2.5), dioxidul de sulf (SO2), hidrocarburile și plumbul. Sursele pentru aceste
substanțe sunt diferite, la fel și impactul asupra sănătății umane, ceea ce determină ca poluarea
atmosferică să fie un proces greu de combătut și complex.
În cazul depăşirii valorilor limită apar consecinţe administrative, ce constau în:
-

Îndepărtarea sursei perturbatoare;
Sancţionarea vinovatului de încălcarea prevederilor legislative;
Promovarea unor măsuri pentru adaptarea la noua situaţie. Valoarea limită, funcţie de perioada de timp la care se raportează, poate fi orară, zilnică, săptămânală, lunară şi/sau anuală.
Ea reprezintă de fapt valoarea maximă ce poate fi înregistrată de parametrul pentru care se
stabileşte, în perioada respectivă de timp, fără a fi înregistrate consecinţe negative asupra
mediului.

Analiza datelor privind calitatea aerului în București în anul 2021 si 2022
Pentru evaluarea calității aerului în București am folosit datele sistemului național de monitorizare a calității aerului din cadrul Agenției Naționale de Protecția Mediului - ANPM și datele din cadrul
platformei AerLive.ro
Pentru anul 2021 - date ANPM
Studiul se axează pe analiza stațiilor din zona Ilfov, implicit aglomerarea București, conform
precizărilor din legislația națională (Legea 104/2011):

Zona & Aglomerarea analizată
www.calitateaer.ro

Stații studiate:

Poluant - PM10
Reprezentare grafică a concentrației mediei zilnice echivalată cu metoda de referință (Metoda
Gravimetrica):

Din figura de mai sus, respectiv din datele acesteia, se pot trage următoarele concluzii:
Variația caracteristică anotimpurilor este mai accentuata în lunile de toamnă, iarna și primăvara,
cu maxime prezente la sfârșitul lunii februarie respectiv mijlocul lunii martie pentru fiecare stație
analizată:

Valoarea limită zilnică prevăzută în legislația națională (50 ug/m3), este depasita de fiecare stație,
dar cu toate acestea, limita de 35 de depășiri pe an nu este atinsă:

Zilele în care stațiile au fost inactive sau nu au putut genera date pentru prelucrare:

Analiza PM10 - senzori SHARP & TEOM
- Observație: Raportul anual ANPM referitor la datele obținute pentru poluantul PM10, constă
exclusiv în rezultatele metodei gravimetrice;
- Această analiză are ca scop o comparație între metoda de referință și ceilalți senzori
prezenți la stațiile de monitorizare;
- Reprezentare grafică a concentrației mediei zilnice:

Din figura de mai sus, respectiv din datele acesteia, se pot trage următoarele concluzii:
Comparativ cu datele metodei gravimetrice, se observă o evoluție similară a concentrațiilor medii
zilnice, diferența făcându-se la valorile maxime obținute, cât și la zilele corespunzătoare lor:

Astfel, se remarcă diferențe de la 1ug/m3 până la 39 ug/m3 în cazul anumitor stații. A se ține cont
că datele din metoda de referință prezintă valorile predominant mai mari în această situație.
Comparativ, zilele în care aceste valori maxime sunt înregistrate se întind pe o perioadă mai
lungă, de data aceasta începând cu finalul lunii ianuarie.
În ceea ce privește numărul de depășiri corespunzător valorii limită zilnice (50ug/m3), în cazul
senzorilor SHARP&TEOM situația este din nou diferită. Cu toate că depășirile nu sunt în număr de
35 nici în acest caz, numărul maxim de depășiri al stației B3 scade drastic de la 23 de depășiri la
doar 8. Având în vedere aceasta comparație, putem trage concluzia ca datele în timp real oferite
de senzorii SHARP&TEOM exprimă date, în medie, mai conservatoare, adică mai mici decât metoda
de referință gravimetrică.

Referitor la zilele de inactivitate prezente în cazul stațiilor, respectiv pentru senzorii studiați,
situația se prezintă după cum urmează:

Poluant - PM2.5
Reprezentare grafică a concentrației mediei zilnice echivalată cu metoda de referință (Metoda
Gravimetrică):

Observație: comparativ cu PM10, unde sunt 8 stații cu date gravimetrice, stațiile ce dispun de
date rezultate din metoda de referință pentru PM2.5 se reduc la un număr de doar 4;
Astfel, din graficul de mai sus reies următoarele concluzii:
Variația corespunzătoare anotimpurilor este din nou mai accentuată în lunile de toamnă, iarnă și
primăvară, cu maxime peste valoarea limită, în special la sfârșitul lunii februarie:

În cazul depășirilor zilnice, s-a folosit valoarea limită anuală (25ug/m3), pentru a scoate în evidență
impactul expunerii pe o perioadă scurtă a cetățenilor la aceste particule de dimensiuni mici.
Studiile de specialitate arată că la o creștere de 10ug/m3 zilnică față de standardul EPA de 35
ug/m3, probabilitatea de apariție a bolilor respiratorii crește cu 2.07%, în timp ce spitalizările
cresc cu 8% [Yu-Fei Xing et al. 2016].

Din punct de vedere al zilelor de inactivitate, situația arată în felul următor:

Analiza PM2.5 - senzori TEOM
În cazul senzorilor TEOM analiza se reduce la trei stații;
Reprezentarea grafică a concentrațiilor medii zilnice:

Pe baza acestui grafic și a datelor corespunzătoare se ajunge la următoarele concluzii:
Variațiile își păstrează tendințele accentuate pe anotimpurile precizate și în metoda de referință,
doar că valorile maxime și perioada în care acestea apar este diferită:

Astfel, se observă o creștere semnificativă în ceea ce privește valorile maxime atinse, diferența
fiind și de 40 ug/m3, ceea ce reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor pe termen scurt.
De asemenea, comparativ cu analiza gravimetrică, datele corespunzătoare se regăsesc integral
în luna ianuarie.
Corespunzător “depășirilor” valorilor limită alese/ valorii limită aleasă, acestea se dovedesc a fi
într-un număr foarte mare, îngrijorător comparativ cu metoda de referință, ajungând și de
ordinul zecilor de depășiri:

Referitor la zilele de inactivitate ale stațiilor ce dispun de senzorii TEOM pentru înregistrarea
mediilor zilnice corespunzătoare particulelor materiale PM2.5, situația este următoarea:

Un număr care nu ar constitui o problemă în ceea ce privește captura de date necesaria de 90%,
in cazul PM2.5. De asemenea, zilele în care datele nu au fost furnizate nu vin într-un trend ascendent al concentrațiilor.

Analiza NO2
Reprezentare grafică a mediilor anuale:

Depășiri valoare limită anuală:

Număr depășiri medie orară:

Observație: La cele două stații ce înregistrează depășiri datele au fost validate incorect, avand
valori și de 16 ori mai mari decât valoarea limită de 200 ug/m3.

Analiza datelor colectate prin platforma independentă AerLive.ro - anul 2021
Analiza poluării cu PM2.5

Din datele colectate de sezorii AerLive.ro se observă că:
În 2021 nu s-a înregistrat nicio depășire a VL (valorii limită) până în luna septembrie;
În perioada octombrie-decembrie, valorile concentrațiilor medii zilnice au fost de până la 5 ori mai
mari față de valoarea limită (aleasă de noi, 25 ug/m3).
Având în vedere că studiile de specialitate menționează creșterea PM2.5 pe perioadele reci, era
de așteptat o creștere a concentrațiilor pe final de an;

Numărul depășirilor valorii limită este unul foarte mare, pornind de la 5 în cazul stației Gura Caliței
până la 64 de depășiri ale valorii limită în cazul stației Scoala G. Călinescu;
Având în vedere valorile medii și maxime pe finalul de an, precum și depășirile într-un număr foarte
mare, populația este expusă pe o perioadă îndelungată la concentrații mult peste limita normală.

Analiza PM10 AerLive.ro - calculat (interpretare după S.C. Smith et al. 2006)

Se poate observa faptul că prima jumătate a setului de date nu prezintă valori ridicate în ceea ce
privește concentrațiile de PM10, implicit depășiri ale valorii limită zilnice de 50 ug/m3;
Odată cu luna octombrie, depășirile devin o constantă în ceea ce privește majoritatea cazurilor
cu valori ce ajung și până la 150 ug/m3, însemnând de trei ori valoarea limitei zilnice;

Majoritatea stațiilor de monitorizare prezintă depășiri ale valorii limită admise de 50 ug/m3;
Numărul de 35 de depășiri ale valorii limită pe an, admise conform legislației naționale și europene,
este depășit în cazul a două stații și anume: Scoala G. Călinescu și Str. Gh. Polizu.

Analiza datelor din rețeaua AerLive.ro - anul 2022 (ianuarie-august)
Analiza poluării cu PM2.5

Din graficul prezentat anterior se pot constata următoarele:
Primele trei luni ale anului, ianuarie-martie, prezintă cele mai mari valori în materie de concentrații; Acestea ajung sa fie pentru stația Scoala G. Călinescu până la 150 ug/m3, însemnând de 6 ori
mai mare decât valoarea limită aleasă de noi (25 ug/m3);
Majoritatea stațiilor în primele patru luni au valori ridicate, majoritar peste limită, urmând ca din
luna mai 2022, nivelul concentrațiilor sa fie unul mai scăzut, odată cu începerea anotimpului cald;

În ceea ce privește numărul de depășiri, acestea se regăsesc într-un număr foarte mare la majoritatea stațiilor; în evidență ies senzorii Calea Giulești și Școala G. Călinescu, cu 69 respectiv 58 de
depășiri ale valorii limită (25 ug/m3);
Având în vedere toate stațiile, numărul mediu de depășiri ale valorii limită ar fi de aproximativ 38
de depășiri, ceea ce ne indică faptul că poluarea cu PM2.5 e pe scară largă în București.

Analiza PM10 AerLive.ro - calculat (interpretare dupa S.C. Smith et al. 2006)

Sezonul rece prezintă cele mai mari valori în ceea ce înseamnă concentrații medii zilnice de PM10;
Începând din luna mai, toate stațiile ajung la un nivel mai scăzut, sub valoarea limită de 50 ug/m3;
Referitor la valorile maxime, stațiile cele mai expuse sunt acelea din apropierea unităților de
învățământ și anume: Scoala G. Călinescu, Școala 163 și Liceul Elie Radu cu înregistrări de peste 100
ug/m3;

În ceea ce privește numărul de depășiri ale valorii limită legale, stația Calea Giulești, din cadrul
Școlii gimnaziale nr. 163, are deja pentru primele opt luni ale anului un număr de 45 de zile de
depășire a valorii limită;
Stațiile de monitorizare aerlive.ro din cadrul școlilor prezintă valori de până la 4 ori mai mari decât
valoarea limită admisă (200 ug/m3 față de maxim 50 ug/m3 admis legal), ceea ce pune în pericol
sănătatea elevilor.

3. Calitatea aerului în ultimii 10 ani
perioada 2012-2021
Evoluția numărului de depășiri ale valorii limită la poluarea cu PM10:

Astfel, din graficul prezentat mai sus se pot trage următoarele concluzii:

Anii 2012 și 2013 prezintă 5 stații care au un număr mai mare de depășiri decât cel admis prin lege,
și anume 35 pe an; mai mult, în unele cazuri acest număr este chiar și dublu, exemplu fiind stația
B5;
În următorii doi ani niciuna din stațiile cu depășiri nu se mai regăsește în listă, ci se observă faptul
că doar stația B6 - Universitate are depășiri mai mari de 35 de zile a valorii limită;
În anii 2014-2016 avem de-a face cu vaste perioade de nefuncționare a stațiilor de monitorizare;
Din 2016 până în 2019 la stația B6, care are constant depășiri anuale mai mari decât prevede legea,
se mai adaugă succesiv stația B7 și B5, precum si B3 in perioada 2017-2020;
În ceea ce privește ultimii ani de studiu, si anume 2020 si 2021, aceștia nu înregistrează nicio
depășire ce să depășească limita de 35 zile de depășiri anuale a valorii limită;

Evoluția poluării cu dioxid de azot (NO2): concentrațiile medii anuale ce depășesc valorile limită,
pe o perioadă de 10 ani:

Din graficul anterior reiese că:
În cazul stației B3 aceasta prezintă depășiri ale valorii limită anuale în 5 din10 ani, fără a se vedea o
îmbunătățire considerabilă;
Anii 2014 - 2016: stațiile de monitorizare prezintă vaste perioade de nefuncționare;
În cazul stației B6, depășirile încep din anul 2017, continuând cu 2018;
În 2020 și 2021 se observă din nou o reluare a depășirilor valorii limită legale pentru NO2, înregistrată la stațiile de trafic Universitate și Mihai Bravu;

4. Politici publice la nivel local: Cișmigiu,
Mogoșoaia și Popești-Leordeni
Această analiză are ca obiectiv analiza datelor de calitate a aerului, și anume PM2.5 și PM10,
pentru anumite stații din zona Ilfov, implicit aglomerarea București. Astfel, datele necesare au
fost preluate de pe platforma AerLive.ro.
Analiza are la bază o comparație între trei arii: Cișmigiu, Mogoșoaia și Popești-Leordeni, cărora le
corespund anumite stații de monitorizare.
Analiza PM2.5
Reprezentarea grafică a concentrațiilor medii zilnice, precum și datele relevante extrase din
aceasta:

Având în vedere cele prezentate mai sus, se poate observa că:
Toate stațiile prezentate în acest studiu sunt inactive până în data de 27 martie. Pe parcursul
perioadei studiate apar și alte zone de inactivitate, dar majoritatea stațiilor funcționează simultan pentru timp îndelungat;
La nivel zonal, din valorile maxime se poate observa că Popești-Leordeni, în finalul lunii aprilie a
fost vizat de mai multe episoade de poluare (perioada Sărbătorilor de Paște), de aici și numărul
cel mai mare de depășiri per arie dintre cele studiate;
Comparativ, aria Mogoșoaia are cele mai puține depășiri și o medie a valorilor maxime mai mică în
comparație cu celelalte arii;
Referitor la valorile maxime înregistrate la stațiile din cele trei arii vizate, zona Cișmigiu înregistrează cea mai mare valoare, de aproximativ 2.5 ori mai mare decât valoare limită aleasă
convențional de noi 25 ug/m3;
În ceea ce privește pattern-ul concentrațiilor, acesta este unul asemănător în cazul tuturor
stațiilor, cu concentrații mai mari în perioada rece (iarna, primăvara), și mult mai mici în cazul
sezonului cald.

Analiza PM10 pentru senzorii de tip A
Reprezentarea grafică a concentrațiilor medii zilnice, precum și datele relevante extrase din
aceasta:

Având în vedere cele prezentate mai sus, se poate observa că:
Pattern-ul este unul asemănător în cazul tuturor stațiilor pentru ariile de interes, mai mult, este
similar și cu cel corespunzător concentrațiilor de PM2.5, diferența constând în valorile
propriu-zise ale acestor concentrații medii zilnice;
Referitor la depășirile înregistrate în cazul acestor stații, ele sunt prezente într-un număr mic,
fiind înregistrate doar la trei stații, și anume Mogoșoaia 1, Popesti 3 și Casa Radio (Valoare limită
zilnică 50 ug/m3);
De asemenea, valorile maxime se înregistrează în prima parte a anului (primăvara), unde se poate
observa și o variabilitate cu un caracter abrupt, comparativ cu a doua jumătate a setului de date;
în cazul stației Casa Radio, valoarea maximă corespunzătoare datei de 29.07.2022 cel mai probabil
este datorată unui episod de poluare izolat;
În vederea comparației dintre ariile de interes, acestea au valori aproximativ egale, diferența
semnificativă fiind în ceea ce privește episoadele de poluare.

ANEXA 1 - Proiect de Hotărâre Trafic Mogoșoaia
În zona de nord a Bucureștiului, mai precis în jud. Ilfov, comuna Mogoșoaia, în urma call-ului public lansat de Ecopolis s-a înscris un grup de
cetățeni, care pe lângă interesul de a identifica problemele de la nivelul comunității lor sunt și consilieri locali în Consiliul Local al Comunei
Mogoșoaia. Discuțiile cu privire la problemele comunității pentru îmbunătățirea calității aerului din Mogoșoaia au fost purtate cu Felicia
Ienculescu-Popovici.
La nivelul comunei Mogoșoaia o problemă principală a comunității o reprezintă traficul greu din localitate, drumul DN1A reprezentând o rută
alternativă centurii Bucureștiului. Drumul DN1A este însă sub coordonarea Ministerului Transporturilor, așa că nu poate fi restricționată
circulația, dar ce se poate face pentru liniștea și sănătatea oamenilor din Mogoșoaia este restricționarea mașinilor de peste 7,5 tone pe
străzile din comună. Discuții au mai fost și cu privire la instalarea de cântare la intrarea în localitate.
Proiectul de hotărâre de consiliu local se află încă în discuție în cadrul grupului de lucru, dar măsura restricționării vehiculelor care
depășesc 7,5 tone pe străzile din comună ar aduce reale beneficii cetățenilor din Mogoșoaia.

HOTĂRARE
Art.1.
Prezenta hotărâre stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor din categoria transport greu pe raza
comunei Mogoșoaia.
Art.2
Se interzice accesul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone pe străzile de pe raza comunei Mogoșoaia, în intervalul
07:00-22:00, cu excepția celor care dețin autorizații de liber acces emise de Primăria Mogoșoaia.
Art.3
Scopul prezentei hotarari are în vedere îndeplinirea următoarelor cerinţe:
asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;
asigurarea unei mai bune calități a aerului înconjurător;
asigurarea unui nivel de confort a locuitorilor comunei;
asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.
Art.4
Pentru fluidizarea traficului şi limitarea intensităţii acestuia, precum şi pentru protejarea unor sectoare de drumuri, Consiliul Local al
Comunei Mogoșoaia propune instituirea de restricţii pentru circulaţia în interiorul comunei a autovehiculelor de marfă cu masa totală
maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în intervalul 07:00-22:00.
Art.5
Semnalizarea rutieră a acestei restricţii, precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija
Primăriei Mogoșoaia.
Acesta va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei de circulaţie, precum şi principalele rute de tranzit
ocolitoare recomandate.
Art.6
Pe raza comunei Mogoșoaia cu excepția, Drumului Național DN…, este interzisă circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri
şi materiale precum şi a utilajelor autopropulsate utilizate în construcţii care au masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Accesul în zonele cu restricţii se poate realiza doar în baza unei autorizaţii de acces pentru trafic greu.
Art.7
Mijloacele de transport care au masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor avea acces în comuna Mogoșoaia fără a obţine
autorizaţie de acces pentru trafic greu, pe următoarele sectoare de străzi, acesta fiind „Traseul de trafic greu”.
Mentionam ca traseele de trafic greu deservesc zonele unde există unități economice de producție aflate la periferia localității și leagă
centura Municipiului București de Ploiești și Târgoviște.
Art.8
Accesul de la aceste trasee spre celelalte străzi ale comunei Mogoșoaia va fi semnalizat prin mijloace de reglementare, de interzicere sau
de restricţie care pot fi însoţite şi de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau/şi simboluri care le precizează sau limitează
semnificaţia, ori unde este cazul, marcaje prin care participanţii la trafic sunt avertizaţi sau îndrumaţi.
Art.9
(1) Se stabileşte ca zonă interzisă pentru circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, în intervalul
07:00-22:00 pe următoarele străzi;
Localitatea Mogoșoaia:
Strada ….. ;
(2) Planurile detaliate cu rutele alternative și cu străzile supuse restricțiilor, se găsesc în Anexele 4 și 5 la prezenta hotărâre.
Art.10
Se aprobă instituirea unor tarife de eliberare a autorizaţiilor de acces, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Tarifele de eliberare a autorizaţiilor de acces pentru traficul greu se vor încasa către la caseria din cadrul Primăriei Comunei Mogoșoaia
situată în Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, Nr. 48 A, județul Ilfov.

Art.11
Tariful prevăzut în anexa nr. 1 va constitui venit la bugetul local, iar suma astfel colectată va fi utilizată exclusiv pentru întreţinerea
drumurilor.
Art.12
Autorizaţiile de acces pentru traficul greu au valabilitate de:
24 ore;
o lună;
6 luni;
un an
Autorizaţiile de acces se pot elibera şi pe multiplu de 24 de ore.
Art.13
Autorizaţiile de acces pentru traficul greu:
Se eliberează la Primăria Mogoșoaia conform modelului din Anexa nr.2;
Tarifele practicate pentru eliberarea autorizaţiilor de acces, sunt cuprinse în Anexa nr.1;
Pentru eliberarea autorizaţiilor de acces cu valabilitate de 24 de ore este necesar certificatul de înmatriculare. Dovada deţinerii
autorizaţiei se face cu bonul fiscal sau cu instrumentului de plată.
Valabilitatea se calculează de la data şi ora eliberării bonului fiscal (sau a instrumentului de plată) cu care s-a achitat tariful de eliberare a
autorizaţiei.

Art.14
Eliberarea autorizaţiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza următoarelor documente:
cerere tip , cf. Anexei nr. 3;
certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile şi/sau remorcile;
copie a chitanţei cu care se face dovada achitării taxei aferente;
autorizaţia specială de acces pentru depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise, dacă este cazul, sau declaraţia pe propria
răspundere că nu se depăşesc în circulaţie limitele masice şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul.
Toate documentele arătate mai sus se depun, în zilele lucrătoare, la sediul Primăriei Mogoșoaia - Biroul de Informare pentru cetăţeni.
Analiza documentelor se realizează de către compartimentul de specialitate, iar eliberarea autorizaţiilor se face zilnic.
Compartimentul de specialitate îşi rezervă dreptul de a nu elibera autorizaţii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentaţia
completă.
Compartimentul de specialitate va ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor de acces eliberate, în format electronic.
Art.15
(1) Sunt scutite de plata taxei şi pot circula fără autorizaţie de acces pentru traficul greu, următoarele categorii de autovehicule:
autoturisme aparţinând autorităţilor şi instituţiilor publice (Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean,
Serviciul Ambulanţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, etc.);
autovehiculele aparţinând societăţilor, regiilor, care execută intervenţii în vederea efectuării de reparaţii la reţelele edilitare;
autovehiculele aparţinând operatorului de salubrizare cu care primăria are încheiat contract;
autovehiculele aparţinând societăţilor non-profit şi de binefacere, numai pe perioada transportului umanitar.

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

Art.16
Constituie contravenţie săvârşirea pe întreaga suprafaţă a comunei Mogoșoaia, de către persoanele fizice sau juridice, proprietari sau
deţinători cu orice titlu ai autovehiculelor cu destinaţia de transport marfă a următoarelor fapte :
a. Lipsa autorizaţiei de acces pentru a desfăşura activităţi în zonele restricţionate;
b.Nerespectarea datelor referitoare la orar şi valabilitate, înscrise pe autorizaţia de acces;
c. Refuzul de a prezenta autorizaţia de acces la solicitarea organelor competente, în original, la solicitarea îndreptăţită a acestora;
d. Neluarea măsurilor de curăţare a străzilor de deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de descărcare/încărcare a mărfurilor;
e. Oprirea sau staţionarea pe domeniul public, după efectuarea transportului, cu excepţia spaţiilor special amenajate de către autoritatea
locală;
f. Neexpunerea autorizaţiei la vedere, în interiorul vehiculului;
Art.17
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 RON până la 1.500 RON faptele prevăzute la art.17 litera a.
şi b.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 RON până la 500 RON faptele prevăzute la art.17 litera c, d,
e şi f.
Art.18
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către ofiţeri sau agenţi ai Poliției Române, precum și ai Poliţiei Locale
Mogoșoaia.

Art.19
Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările ulterioare, contravenientul având dreptul ca în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după
caz, de la data comunicării acestuia, la plata jumătăţii din minimul amenzii prevăzute la art.18, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.
Art.20
Operatorii care efectuează transport cu vehicule peste 7,5 tone, au obligaţia afişării în colţul din dreapta jos al parbrizului, vizibil din
exteriorul fiecărui vehicul, a autorizaţiei de acces.
Art.21
Autorizaţia nominală de acces este valabilă numai în original, în perioada menţionată, pe traseul (dacă este cazul) şi în condiţiile înscrise în
aceasta.
Art.22
Autorizaţia nominală de acces se prezintă la controlul organelor abilitate.
În cazul pierderii, furtului, deteriorării se achită o taxă de 10 RON pentru eliberarea duplicatului. În cazul schimbării deţinătorului/proprietarului vehiculului pentru care a fost eliberată autorizaţia, aceasta devine nulă fiind necesară solicitarea unei noi autorizaţii, în condiţiile
prezentei proceduri.

ANEXA 2 - Proiect Hotărâre Consiliu Local Popești-Leordeni
Rețeaua Civică Aerlive a fost extinsă în această primăvară și la zona de sud-est a Bucureștiului, mai precis în Popești-Leordeni, când în urma
call-ului public lansat de Ecopolis s-a înscris un grup de cetățeni și consilieri locali în Consiliul Local al orașului.
Pentru îmbunătățirea calității aerului din Popești au avut loc mai multe discuții cu grupul de consilieri locali, iar printre problemele localității
legate de poluarea aerului au fost menționate:
Traficul greu;
Salubritatea precară;
Șantiere în care nu se respectă disciplina în construcții;
Traficul cauzat de influxul mare de populație în localitate.
Lipsa spațiilor verzi
S-a decis că lipsa spațiilor verzi reprezintă însă problema cea mai dureroasă pentru comunitate. Suprafața verde a orașului Popești-Leordeni (Registrul Spațiilor Verzi prevede o suprafața verde este de 29.418 mp, incluzând aleile pavate, suprafața anti-traumă și spațiul îngrădit)
raportată la numărul de locuitori (21.895 locuitori conform recensământului din 2011) ar însemna o suprafață de 1,34 mp spațiu verde/cap
locuitor.
Populația de facto a orașului este estimată la aproape 100.000 de locuitori, așadar suprafața verde care revine unui locuitor este deosebit
de redusă.
Prin proiectul de hotărâre locală consilieri locali (Barbu Constantin - Virgil, Bazac Daniel, Dumitrescu Bujor - Cristian, Horeanu Alexandru,
Nistor Andrei, Păun Ana - Cynthia - Ioana, Turean Octavian - Bogdan) și-au asumat introducerea unei suprafețe minimale de spațiu verde
pentru construcțiile de pe teritoriul orașului Popești-Leordeni. În speță, și-au propus ca spațiile verzi să fie construite pe sol natural și să
ocupe cel puțin 30% din terenul investiției. Totodată, prin proiectul de HCL se condiționează ca specificul spațiului verde să fie reprezentat
de arbori și arbuști, excluzându-se dalele inierbate și florile ornamentale.

P R O I E C T DE H O T Ă R A R E
privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbori, aferente
construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință …………;
Având în vedere:
Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popesti-Leordeni, privind aprobarea proiectului Gradinita de vară în unitățile de invatamant
selectate, în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, inițiativa elaborată în baza art.129 alin.(1), alin (2) și art.196 alin (1) lit. a din Ordonanța de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
HG 525/1996 prin care a fost stabilit Regulamentul general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, mai precis Anexa 6 – Spații
verzi și plantate, care reglementează suprafețele minime de spații verzi pentru diferite tipuri de construcții;
Legea 24/2007 actualizată și republicată care vizează reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
Ordonanța nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
Ordinul 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi, emis de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor.

HOTĂRĂŞTE

Art.1 - Se aprobă suprafețele minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni,
menționate și evidențiate în documentația de urbanism și documentația tehnică și obligațiile deținătorilor de imobile construcții/terenuri,
conform Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Suprafețele de spații verzi prevăzute la art. 1 vor fi amenajate cu tipuri de arbori, arbuști, pomi fructiferi conform Anexa 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - În vederea creșterii calității vieții cetăţenilor şi evitarea continuării reducerii spaţiilor verzi publice, pentru toate zonele funcționale,
se interzice construirea pe spațiile verzi publice aflate pe domeniul public.
Art.4 - Direcţia de administrare a domeniului public şi privat va transmite prezenta hotărâre Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului
și Direcției poliția locală în vederea aducerii la îndeplinire.
Art.5 - (1) Proprietarii și administratorii de spații verzi (persoane juridice și persoane fizice) sunt obligați să asigure:
lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spațiilor verzi și finanțarea materialului dendricol;
lucrările aferente necesare pentru amenajarea terenurilor și regenerarea vegetației în spațiile verzi;
drenarea apelor în exces de pe suprafața spațiilor verzi;
orice alte lucrări legate de administrarea și gospodărirea spațiului verde aferent imobilului până la limita zonei de siguranță a rețelei de
circulație.
(2) În vederea protecției, conservării și dezvoltării spațiilor verzi, se interzice proprietarilor, administratorilor (persoane juridice și persoane
fizice):
să circule cu motorete, motociclete sau vehicule motorizate pe spațiile verzi amenajate;
să împrăștie, să arunce sau să folosească substanțe erbicide, ori momeli otrăvite, pe spațiile verzi;
în cazul în care au fost executate lucrări autorizate în spațiile verzi și a fost deteriorat stratul vegetal, aranjamente floricole, perdeaua de
protectie din gard viu și arbuștii ornamentali, executantul va reface spațiile verzi afectate la finalizarea lucrărilor;
să ocupe terenurile cu destinație spații verzi cu împrejmuiri și construcții neautorizate;
să deverseze substanțe chimice toxice sau inflamabile pe terenurile cu spații verzi sau pe malurile cursurilor de apă;
să spele autoturismele pe terenurile cu spații verzi sau pe malurile cursurilor de apă;
se interzice amenajarea de parcări neautorizate pe terenurile cu destinație spații verzi;
să folosească focul deschis în incinta spațiilor verzi;
să depoziteze deșeuri pe spațiul verde.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum
urmează:
de la 5 000 lei la 50 000 lei, pentru încălcarea prevederilor prevăzute alin. 1.
de la 1 000 lei la 10 000 lei, pentru încălcarea prevederilor prevăzute la alin. 2, literele b, f, g, h.
de la 5 000 lei la 50 000 lei, pentru încălcarea prevederilor prevăzute la alin. 2, literele a, c, d, e, i.
(4) Nerespectarea după caz a prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravențională.
Art.6. (1) În cazul deteriorării spațiilor verzi (prin neîntreținere, deteriorare, incendii, etc) se stabilește în sarcina persoanelor fizice și/sau
juridice care dețin imobilul din vecinătatea spațiului verde respectiv, compensarea nu numai a pagubei pricinuite spațiilor verzi, ci și a
cheltuielilor suportate pentru refacerea acestora de către autoritatea publică competentă, conform prezentei hotărâri. În cazul în care
se constată caracterul penal al faptelor, autoritatea publică competentă are datoria de a sesiza autoritățile responsabile.
(2) În cazul poluării chimice a spațiilor verzi se stabilește nu numai compensarea pagubei pricinuite spațiilor verzi, ci și a cheltuielilor
suportate pentru reecologizarea zonei și a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei.
(3) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre și aplicarea acestora se face de către primarul orașului Popești-Leordeni,
prin persoanele împuternicite în acest scop, sau de către Poliția Locală.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit la bugetul local al Consiliului Local, se vor trece într-un cod dedicat mediului în
bugetul local și urmează a fi folosite pentru implementarea de politici de mediu.
(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator urmând să facă mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod
expres.
Art.7 — Se aprobă contravențiile și sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor din prezenta hotărâre, conform art.4 și art.5, care
se vor completa cu dispozițiile Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, și
cele ale Legii nr. 180/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8 — Se aprobă trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de spațiu verde deschis folosinței publice în proprietatea publică
a orașului Popești-Leordeni, prin donație sau renunțare la drept, în următoarele condiții:
1. Terenul propus a fi preluat a fost reglementat urbanistic ca având destinaţia de spațiu verde deschis folosinței publice;
2. Spațiul verde trebuie să fie constituit, iar preluarea acestuia se face în ampriza existentă, în baza unui proces-verbal de constatare
întocmit de către o comisie constituită prin dispoziția primarului;
3. Actele care stau la baza preluării sunt extrasul de carte funciară al terenului și actul de donație sau renunţare la drept, în formă
autentică.
Art.9 — Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce fac obiectul prezentei, se face prin hotărâre a Consiliului local al
orașului Popești-Leordeni.
Art.10 — Terenurile proprietate privată, reglementate cu destinația de spațiu verde deschis publicului prin documentațiile de urbanism
aflate în valabilitate și pentru care există obligații de realizare și amenajare, vor fi preluate după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în
documentațiile de urbanism.
Art.11 — Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de administrare a domeniului public şi privat, Serviciului urbanism și
amenajarea teritoriului, Direcției poliția locală, Serviciul achiziții publice și investiții şi Direcția taxe și impozite.
Art. 12 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni și a Instituției Primarului orașului
Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

ANEXA 3 Proiect Hotărâre Consiliu General Municipiul București Suflante Parcuri

Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu a identificat problema utilizării suflantelor în parcul Cișmigiu, dispozitive care pe lângă poluarea fonică
au un efect notabil și asupra calității aerului. Folosirea excesivă a acestor echipamente, uneori ore în şir pentru a mătura parcurile
înseamnă poluare excesivă cu praf (PM2,5 şi PM10), la înălțimi foarte mari (5-10 m), cu impact deosebit asupra sănătății populației, în special
a copiilor și vârstnicilor, categorii sociale cunoscute ca fiind vulnerabile la poluare. Și categoriile care sunt cel mai adesea pe aleile parcului.
În contextul acesta am redactat un proiect de hotărâre de consiliu municipal menit să interzică utilizarea suflantelor nu doar în Cișmigiu, ci
și în toate parcurile aflate sub coordonarea Primăriei și Consiliului General al Municipiului București.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PROIECT HOTĂRARE
privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din parcurile din municipiul
București, pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător
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Art.1. Începând cu data de XXXX.2022, se interzice folosirea mașinilor pentru îndepărtat frunze prin suflare în parcurile aflate pe teritoriul
administrativ-teritorial al Municipiului București, așa cum sunt acestea definite în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1 la 1756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
Art.2 Încălcarea dispozițiilor prezentei hotărâri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 lei și 2000 lei pentru
persoanele fizice și cu amendă între 1000 lei și 5000 lei pentru persoanele juridice.
Art.3 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către poliția locală a municipiului București.
Art.4 În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute în Ordonanța
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare. (art. 4 din OG 2/2001).
Art.6 Primarul Municipiului București, prin Direcția Generală de Poliție Locală şi Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB)
şi Direcția Generală de Salubritate a Municipiului București vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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