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PLANIFICAREA DE MEDIU
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DEZVOLTAREA DURABILA A 
UNEI COMUNITATI

Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti 



PLAN LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al
Municipiului Bucureşti reprezintă strategia pe
termen scurt, mediu şi lung necesară
soluţionării problemelor locale de mediu, prin
abordarea principiilor dezvoltării durabile în
concordanţă cu planurile, strategiile şi alte
documente legislative specifice existente la
nivel local, regional şi naţional.



În România au fost elaborate un număr de 42 de Planuri Locale 
de Acţiune pentru Mediu

Procesul de elaborare a acestor documente a fost coordonat de 
către Agenţiile pentru Protecţia Mediului

La nivel naţional a fost elaborat Planul Naţional de Acţiune 
pentru Mediu, procesul de elaborare fiind coordonat de către

ANPM
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Corelarea planificării de mediu cu 
cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

este o cerinţă in realizarea planurilor de 
actiune pentru mediu, la

care isi aduc contribuţia un număr mare de 
actori (instituţii guvernamentale cu 

responsabilităţi în luarea deciziilor şi 
implementarea măsurilor pentru protecţia

mediului, reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, companii, societatea civilă, 

instituţii de învăţământ s.a.).

Acest tip de 
planificare, indiferent de scara la care face

referire, integrează într-un singur document 
toate celelalte strategii, programe, planuri, 
aprobate şi adoptate pe plan local, regional 

sau naţional.
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DOCUMENTUL PLAM ESTE CORELAT CU 
URMĂTOARELE DOCUMENTE:
Programul General al Uniunii Europene de 
Acțiune pentru mediu până în 2020,
Planulul Naţional de Acţiune pentru Mediu,
Strategia Naţională de Gestionare a 
Deşeurilor/Planul National de Gestiune a 
Deseurilor,
Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii 
Bucureşti-Ilfov 2014-2020,
Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată a 
municipiului Bucureşti,
Planul Local de Gestiune a Deșeurilor,
Planul de Gestiune a Calităţii Aerului.



COMITETUL DE COORDONARE:
Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti
Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului
Instituţia Prefectului
Municipiului Bucureşti

Primaria Municipiului Bucuresti

Primariile Sector 1,2,3,4,5,6

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti - Ilfov

Universitatea din Bucureşti 
Centrul de Cercetare a Mediului şi
Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI)

Regia Autonomă de Transport Bucureşti
Regia Autonoma ROMSILVA
Universitati,
Companii,
ONG-uri



.

Acest tip de planificare 
crează cadrul pentru 
realizarea proiectelor 

de mediu, un 
argument adiţional în 
obţinerea de resurse 

financiare (în special a 
celor oferite de 

Uniunea Europeană) 
PLAM propune 

soluţionarea unor 
probleme de mediu 
identificate ca fiind 

prioritare si în 
beneficiul comunităţii.



PLAM al Municipiului Bucuresti a fost revizuit in anul 
2015, a fost avizat de către Preşedintele Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Mediului şi aprobat prin 
Horararea CGMB nr126/26.05.2016.

In acest moment se afla in implemntare, fiind 
monitorizat permanent, urmand a fi revizuit in anul 

2020.
Planul Local de Acţiune a avut în vedere 

dezvoltarea durabilă a municipiului Bucuresti, 
pornind de la starea factorilor de mediu, dar şi 

de la problemele specifice privind calitatea 
vieţii populaţiei.
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În PLAM B sunt descrise şi fundamentate următoarele categorii 
de probleme de mediu:

Calitatea aerului, protecţia atmosferei şi 
schimbări climatice;

Apă

Deşeuri, substanţe chimice periculoase, calitatea 
solului şi terenuri degradate;

Protecţia naturii, biodiversitate şi păduri; 

Dezvoltarea mediului urban/Protecţia împotriva 
zgomotului

Educaţie ecologică, dezvoltare durabilă şi 
calitatea vieţii
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ANALIZA CONSECINȚELOR ȘI EFECTELOR URBANIZĂRII

1. Probleme de mediu datorate producției și consumului:

ocreșterea consumului de energie, ceea ce duce la o reducere a 
resurselor neregenerabile
oprobleme de infrastructură
oconsumul ridicat de apă potabilă

2. Problemele de poluare produse de producătorii majori și 
problemele legate de emisii datorate agenților dispersați:
opoluarea apei, a aerului, a solului
oprobleme legate de depozitele de deșeuri, 
oproblema concentrării populației (poluarea aerului, apele 
subterane ...)
oo rețea densă de drumuri și o creștere a traficului (poluarea 
aerului, zgomotul, ...), smog



3. Problemele sociale și de mediu și consecințele 
urbanizării (diferențe între grupurile de populație, sarcini 
de stres, accidente, boli etc.)

4. Componenta economică a efectelor urbanizării (costuri 
de construcție a infrastructurii, daune ale rețelelor rutiere 
ca rezultat al interacțiunii unui număr mare de factori).

In PLAM B au fost identificate 80 de probleme de
mediu pentru care au fost propuse cca.250 masuri/
actiuni/proiecte pentru solutionarea problemelor.



CALITATEA AERULUI, 
PROTECŢIA ATMOSFEREI ŞI 
SCHIMBĂRI CLIMATICE

Poluarea aerului este una dintre ele
principalele probleme de mediu asociate 
urbanizării;
Cresterea emisiilor de dioxid de carbon .

Decizie CE: emisii de CO2 -20% pana 
in 2020



Probleme identificate
Actiuni pentru rezolvarea 
problemelor si care sa conduca la 
reducerea emisiilor de carbon
Autoritati responsabile de 
implementare

Agentia pentru 
Protectia Mediului 
Bucuresti



“POLUAREA AERULUI DATORITĂ UTILIZĂRII 
COMBUSTIBILILOR SOLIZI PENTRU ÎNCĂLZIREA SPAȚIILOR 
REZIDENȚIALE INDIVIDUALE”

 Instalarea sistemelor de energie termică din 
surse regenerabile, dar şi pe gaze;

 Finanţarea prin programele Administrației 
Fondului pentru Mediu a proiectelor private 
pentru încălzirea rezidențială prin Programul 
,,Casa Verde Clasic” si ,,Casa Verde Plus ”.

 Primăria Municipiului București, 
 Administrația Fondului pentru Mediu 

(Programul Casa Verde),
 APM București.



“INSUFUCIENŢA STRATEGIILOR PROPRII ALE AGENŢILOR ECONOMICI 
INDUSTRIALI CARE SĂ INCLUDĂ ŞI COSTUL INVESTIŢIILOR DE MEDIU 
ÎN VEDEREA REDUCERII IMISIILOR, PRIN ADOPTAREA CELOR MAI 
BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT-URI)”

 Controlul planurilor de invesţii ale agentilor economici;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul de Mediu Bucureşti,

Agenţii economici,

 Finanţarea, prin Administrația Fondului pentru Mediu, a 
proiectelor publice și private, care au ca rezultat demonstrabil
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (eficienţa energetică
în sectorul industrial)

MMAP

ANPM

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

 Reducerea emisiilor de CO2 pentru îndeplinirea, până în 2020, a 
angajamentelor asumate de România pentru implementarea
pachetului ”Energie-schimbări climatice”

Agenţi economici,

Administrația Fondului pentru Mediu (prin programele de finanţare)

APM București
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“GRAD REDUS DE UTILIZARE A TRANSPORTULUI 
NEPOLUANT -BICICLETE, VEHICULE 
ELECTRICE/HIBRIDE, VEHICULE CU BIOCOMBUSTIBILI”

 Dezvoltarea transportului electric urban (modernizarea, 
construcţia linii de tramvai, linii de metrou, troleibuze, 
achiziţionarea şi instalarea echipamentelor specifice pentru 
centre de electrificare)

PMB,

RATB

METROREX

 Modernizarea şi dezvoltarea parcului de mijloace ecologice şi 
infrastructurii necesare

PMB,

RATB

Registrul Auto Român

o Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta; 
Obligativitatea amenajării parcărilor pentru biciclete la 
instituţiile publice, unităţi de învăţământ, centre comerciale şi în 
parcările publice auto

PMB, AFM
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“NIVEL RIDICAT DE POLUARE A AERULUI DIN CAUZA NOXELOR 
PROVENITE DIN TRANSPORTUL RUTIER, CU APARIȚIA UNOR 
SITUATII DE DEPĂSIRE A LIMITELOR MAXIME ADMISE”

 Reducerea poluării produsă de traficul auto prin încurajarea 
transportului în comun şi reducerea numărului de autovehicule (acțiuni 
de conștientizare)

 Devierea/interzicerea traficului greu din zonele centrale ale oraşelor -
Implementarea unor sisteme informatizate de fluidizare a traficului

 Extinderea şi integrarea superioară a traseelor de transport public de 
suprafată şi subteran, urban şi regional, inclusiv cu sistemul feroviar, 
prin utilizarea preponderentă a vehiculelor nepoluante

 Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin:

 - folosirea multifuncţională a spaţiilor în vederea măririi numărului de 
parcări prin realizarea parcărilor pe mai multe niveluri şi subterane

 - amenajarea parcărilor auto la sol prin utilizarea sistemului dalelor 
înierbate, acolo unde condiţiile tehnice o permit

RATB, Primăria Municipiului Bucureşti, APM București, METROREX



,,NIVELUL REDUS DE PREOCUPARE AL 
AGENȚILOR ECONOMICI DIN SECTORUL 
COMERCIAL PENTRU EXTINDEREA SPAȚIILOR 
VERZI”

In Bucuresti, vegetația a fost înlocuită in multe 
zone cu beton, asfalt și alte suprafețe; efectul 
insulei de caldura.

oMărirea suprafeţelor de spaţiu verde şi întreţinerea 
corespunzătoare a acestora (promovam prin PLAM 
acoperisuri verzi, ziduri verzi, jardiniere);
oÎntreţinerea corespunzatoare a spaţiilor verzi şi a 
plantaţiilor de aliniament, cunoscut fiind rolul de perdea 
de protecţie pe care acestea îl joacă.

Agenții economici,  sectorul comercial (mall-uri), 
APM Bucuresti, Garda Nationala de Mediu, PMB



Imagini pentru a exemplifica acoperisuri si ziduri verzi
Sursa: Google



Acțiuni de conștientizare

Reducerea poluării produsă de traficul auto prin 
încurajarea transportului în comun , reducerea 
numărului de autovehicule (car sharing, GoMore), 
folosirea bicicletelor, mersul pe jos



„O MOBILITATE NEPOLUANTĂ, COMUNĂ 
ŞI INTELIGENTĂ”

 În fiecare an în perioada 16-22 septembrie, Europa găzduieşte cel mai
important eveniment dedicat transportului urban durabil organizat pe teritoriul
său.

 Tema centrală a anului 2017 O mobilitate nepoluantă, comună şi inteligentă,
încurajează populaţia să se gândească la opţiunile de transport disponibile şi să
aleagă modalitatea adecvată de deplasare, ceea ce va conduce la o călătorie mai
rapidă şi mai plăcută. Alegând înţelept modalităţile de deplasare se va produce o
schimbare comportamentală, îmbunătăţind astfel sănătatea şi ajutând în final
mediul.

 59 localităţi din România s-au înscris în această campanie a Uniunii Europene
de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la reducerea poluării, la folosirea
transportului în comun, a bicicletelor şi a mersului pe jos, în detrimentul
transportului auto.



VA MULTUMESC!

Dr ing Marinela Tilly
Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

http://apmbuc.anpm.ro/dezvoltare
durabila




