Proces - verbal al 9edintei Comisieide Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 28.06.2021,ora 9
Prezenta: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram

Anamaria Alina, Mure§an Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim
Marius catalin, Stoica loana, ComaniciAncuja Sorina.
§edinta comisiei se desfa9oaraTn mod mixt, prezen@fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platformaonline de videoconferinti, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.

f

Ordinea de zi: Punctul numarul2 de pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB
din data de 29.06.2021 9i discujie Ecopolis.
Au fost invitaji sa participe: doamna director executiv Mihaela Chirila
(Direcjia de Mediu PMB) 9i doamna Ana Neneciu (Ecopolis).

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Haideji sa Tncepem.

va supun la vot ordinea de zi cu propunerile urmatoare,daca nu exista
din partea dumneavoastra alte propuneri. Primul punct de pe ordinea de zi
sa fie proiectulcu nr. 25 de pe ordineade zi a 9edinjei ConsiliuluiGeneral
din 29 iunie 2021 9i anume: imputernicirea Consiliului Local Sector 2 de
(

a hotiri, in condijiile legii, cu privire la incheiereaunui Protocol de
colaborare intre Consiliul Local al Sectorului 2 prin Administrajia
Domeniului Public Sector 2 9i Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu” Bucure§ti, in vederea realizarii unor lucrari de toaletare
9i elagaj a arborilor 9i arbu9tilor amplasaji in curtea institutului.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: prezentarea din partea asociajiei
Ecopolis a studiului de calitatea aerului Tnanul 2020 realizat de dumnealor
pe baza datelorde pe platformaairlive.

Daca nu sunt alte intervenjii, v-a9 ruga sa supunem la vot aceasta
ordine de zi.
1

Puteti vota.

Cu 8 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobata.
O.K. Multumesc frumos.

Trecem a9adar la punctul 1 de pe ordinea de zi 9i anurne proiectul de
hotirare privind TmputernicireaConsiliului Local Sector 2 de a hotiri,

in condijiile legii, cu privire la Tncheiereaunui Protocol de colaborare
intre Consiliul Local al Sectorului 2 prin Administrajia Domeniului
Public Sector 2 98 Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu” Bucure9ti, in vederea realizirii unor lucrari de toaletare
98elagaj a arborilor 9i arbu9tilor amplasaji in curtea institutului.

(

Am citit 9i eu proiectul de hotarare. Este conform codului administrativ
necesara aprobarea Consiliului General pentru orice colaborare pe care o
Tncheieconsiliile locale sau primariile de sector cu alte asocia+iisau institujii
ale statului roman. Institutul Oncologic se afla Tn subordinea Ministerului
sanatalii 9i ADP sector 2, prin Consiliul Local al sectorului 2, de fapt invers,
Consiliul Local al sectorului 2 prin ADP sector 2 doresc sa Ii ajute pe cei de
la Institutul Oncologic sa realizeze toaletarile necesare vineri. Totul se va
face din ce am Tntelesdin referatul de aprobare 9i documentajia din spatele

acestui proiect cu avizele care sunt date de catre Directia de mediu 9i

(

serviciul avizare. Daca este alaturi de noi, dar nu cred, doamna Chirita, daca
nu este 9i nu o vad Tnacest caII, va rog sa va Tnscriejiin chat-ul de aici de
pe webex, daca aveti Tntrebarisau interventii.
Multumesc.

Doamna Consilier Comanici Ancuta

Daca Tmi permiteji,doamna pre9edinte,aveam o Tntrebarepentru
doamna director Chirija de la Mediu. Este cineva de la Mediu prezent?

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
A fost invitata doamna ChiriIa, dar nu 9tiu de ce lipse9te.
2

Doamna ConsilierComanici Ancuta
A9 vrea atunci pentru maine, Tnaintea punctului acestuia sa ne prezinte

urmatoarele aspecte. Eu am cateva Tntrebari.De ce este nevoie de
Tmputernicireaexpresa pentru ADP Sector 2 sa toaleteze ni9te copaci din
curtea unui spital pentru ca este o datorie pe fi9a de post a ADP-urilor, zic
eu. Deci nu injeleg de ce trebuie Tmputernicire?2. Nu am vazut protocolul 9i
doamna pre9edinta, 9titi foarte bine ca atunci cand se solicitau Tmputerniciri
pentru Tncheiereaunor protocoale, noi aveam 9i modelul de protocol. Deci
s-ar putea Ia un moment dat in acel protocolsa apara 9i alte obtigajii, nu ca
am raspunde noi pentru acestea, dar a9 fi vrut sa vedem 9i protocolul 9i o
alta intrebare este de ce doar IOB-ul, ca pe platforma Fundeni sunt trei mari
spitale. Este 9i Institutul de cardiovasculare CC lliescu 9i spitalul clinic

(

Fundeni. De ce doar IOB-ul? De ce doar pentru IOB se solicita acest
protocol? Deci aceste 3 Tntrebari,cea mai importanta este ca eu nu injeleg
care este scopul 'Fmputernicirii,
adica de ce se cere Tmputernicire?Pentru
ce? Pentru ca ADP-ul in orice sector poate sa toaleteze copacii. Mai mult
decTtatTt,avizele pentru aceasta prestare o da direcjia de specialitate din
cadrul Primariei MunicipiuluiBucure9ti.Astea erau niste TntrebariIa care mia9 fi dorit sa raspunda doamna director sau cineva de la Mediu. gi daca nu

sunt, poate maine Tnainteapunctului, doamna pre9edinta,poate le
transmiteti dumneavoastra sau colegii de la DATJ...
(

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
...aceste intrebari catre Direcjia de Mediu, dar de fapt catre sectorul 2
in primul rand.

Doamna ConsilierComanici Ancuja
§i mai mult decat atat, poate ne spune un punct de vedere 9i doamna

pre9edinta de la Directia Patrimoniu pentru ca a9 fi Tnjelessa zic sa ne fi
cerut Tmputerniciridaca am fi fost proprietarii terenului unde este localizat
IOB-ul dar nu noi suntem proprietarii. Proprietarii,9tili bine, spitalele unde...
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Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
din fundamentare eu am inteles ca e vorba de acordul, e nevoie de
acordul nostru datorita faptului ca e vorba de un protocol de colaborare.

Doamna Consilier Comanici Ancuja
Pai unde e protocolul?

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
(

Pe care iI vom cere, ca era una dintre Tntrebariledumneavoastra.

DoamnaConsilierComanici Ancuta
Da, deci inca o data, unde e protocolul?§i Inca o data, de ce ar fi
nevoie de protocol?Asta nu Injeleg.
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Pai probabil pentru altii ca vor sa execute gratis lucrarile, altfel nu ar
avea niciun sens, a9a cum spuneji 9i dumneavoastra,ca ar plati Institutul
ADP-ul sau alta companie sa realizeze acele toaletari.
(

Doamna Consilier Comanici Ancufa
Pai si noi aprobam o plata, inca o data, noi dam TmputernicireConsiliul
Local sector 2, ADP sector 2 sa faca, sa presteze IOB-ul gratis, adica sa nu
plateasca cele doua servicii, adica e OK? De asta spun.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Consiliul Local Sector 2 ... aprobarea sa Tncheieacest protocol.
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DoamnaConsilierComaniciAncuja
inca o data, de ce ne cere noua Tmputernicire?

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Pe baza Codului Administrativ. Art. 129, alin 2, lit. e).

DoamnaConsilier ComaniciAncuja
(

§tiu despre ce vorbiji.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

... protocoalelor de colaborare, este nevoie de acordul Consiliului
General.

Doamna Consilier Comanici Ancuja

(

inca o data, Tntelegeji ce spun eu. Eu 9tiu ce spune acel articol din
codul administrativ. Eu doar vreau sa Tntelegde ce cere Tmputernicirepentru
o toaletare, cand de ce nu face oricum? De ce trebuie sa faca cu bani sau
fara bani? Nu este obligajia ADP Sectorul 2? Mai mult decat atat, daca ne
uitam in materialele pe care le avem puse la dispozijie, este o adresa de la
ADP sector 2, nu 9tiu daca ati vazut-o, in care trimite ca punct de vedere 91
spune sa se ceara eventual 9i sa se 9i o adresa de la Ministerul sanatatii,
care are in subordine acest spital. 'inca o data, este foarte, mai mult decat

atat, de ce nu toate trei? Adica eu as fi vrut, stiti bine cine a fost acolo si
banuiesc ca §i dumneavoastra §titi, toata lumea §tie, acolo sunt foarte multi
copaci uscaji, e un pericol public pentru... faceji nu pentru, nu doar pentru
IOB ci pentru celelalte 2 spitale 9i aicea este alta o problema, de ce nu pentru
toate trei? De ce doar pentru un singur spital 9i acela doar IOB?

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Din documentare am Tntelesca numai dumnealor au cerut
5

Doamna Consilier Comanici Ancuta
Pe bune? Pai atunci sa ne spuna 9i noua domnul primar de la sectorul
2, a luat legatura cu celilalji doi manageri, adica macar daca facem ceva 9i

sa ... Poftim?
Doamna Consilier Stoica loana
Pot sa fac si eu o interventie?
(

Asistent comisie
Ma scuzaji. Vroiam sa precizez ca a intrat deja de ceva timp doamna
director de la Mediu.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
OK. Nu am observat. Daca are doamna ChiriA...

DoamnaConsilierStoica loana
(

Eu vroiam sa va spun ca lucrand cu ... nicio lucrare ... la solicitarea
oricarei entitali, ei vin 9i fac ... fara protocol, fara nimic. Deci ADP Sector 2
pe baza ... face ... copacilor.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
va rog, daca puteji sa-i daji microfonul doamnei Chiriji?

Doamna vaduva Mariana – Directia de Mediu
Buna ziua. Ma numesc Mariana vaduva, din cadrul Direcjiei de Mediu.
Potrivit documentajiei pe care am primit-o de la Primaria Sectorului 2, avem
o adresa prin care TntradevarInstitutul Oncologic solicita acest suport din
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partea ei Consiliul Local Sectorul 2 respectiv Administratia Domeniului Public
sector 2, referindu-se strict la arborii situaIi in curtea Institutului Oncologic.
Ca urmare, prin adresa de care spunea mai devreme antevorbitoarea,
doamna consilier, ADP sectorul 2 specifica faptul ca Institutul Oncologic se
afla Tnsubordinea Ministerului sanatalii. Dar, presupunem noi ca nu asigura
fondurile necesare pentru a executa aceste intervenjii asupra arborilor 9i
pentru a pune in siguran@ pana la urma cetatenii 9i persoanele care circula
in zona respectiva. Ca atare, Consiliul Local a aprobat acest protocol pentru

a interveni asupra arborilor situati Tntr-unteren care este Tn proprietatea
MinisteruluisanataIii. Cam aceasteasunt informatiilepe care le avem noi
strict din documentajia pe care o aveji 9i dumneavoastra de altfel.
(

DoamnaConsilier ComaniciAncuta
Nu trebuia un aviz ceva 9i de la proprietar?

Doamnavaduva Mariana– Direcjia de Mediu
in opinia noastra, da. Mi se parea normal ca in documentatie se existe
9i un acord al Ministerului sanataIii.

Doamna Consilier Comanici Ancu+a
(

Doamna consilier, ce facem? Nu Tnseamnaca nu votam. Noi vrem pe
bune 9i chiar mai mult decat atat 9i pentru celelalte doua spitale, dar va rog
frumos vorbiji cu colegul Dvs., primarul sectorului 2, de data aceasta chiar
sa ne raspunda, nu ca data trecuta cu Apele Romane, ca sa nu fiu obligata,
ca eu nu vreau sa votez Tmpotrivasau sa ma abIin, chiar vreau sa votez. Mai
mult decat atat, sa fac toate diligenjele Ia care pot eu, sa iau legatura cu
ceilalji 2 manageri, sa iI contacteze pe domnul primar, sa ajute inclusiv cele
2 spitale, 9tili bine ce e acolo. Sunt sigura ca sunt mult mai mulji copaci Tn
pericol sa cada.
Mu ljumesc.
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Doamna ConsilierStoica loana
Eu vreau sa revin, doamna pre9edinte,daca se poate.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Da, dar sa 9tili ca trebuie sa trecem 9i la punctul 2 de pe ordinea de zi.

DoamnaConsilierStoica loana
Am injeles. Nu, ca eu vroiam doar sa spun ca se deschideo cutie a
(

Pandorei daca pentru alte locajii care nu sunt in domeniul public at Primariei

Capitale 9i se face cu titlu gratuit, atunci inclusiv termoenergeticacare are
lucrari pe toata raza Bucure9tiului o sa ceara acela9i lucru. Toji arborii 9i tot

ce Tnseamnape raza punctelortermice,pe rejele, sa fie toaletategratuit.
Multumesc.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria

Muljumesc9i eu.
Daca nu mai sunt alte intewentii Tncazul acesta, va supun la vot 98am
rejinut ca a9teptam cateva lamuriri 9i protocolul maine, in 9edinji, adica
pana Tn9edinla de fapt
(

Vi supun la vot in cazul acesta proiectul de hotararede la punctul
1 de pe ordinea de zi a 9edin jei noastre.

Puteji vota.

5 voturi pentru, 3 abjineri.
Proiectul a primit aviz favorabil.
Domnul Purcarea

DomnulConsilier PurcareaSorin

Tnjelegca mai trebuiesa vina un raportcare ne va lamuri9i vom
discuta maine in plen.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Trece la punctul 2 de pe ordinea de zi 9i va anunt ca in call alaturi de
noi se afla doamna Neneciu de la Asociajia Ecopolis, cei care prin proiectul
aerlife.ro masoara cu o rejea proprie de senzori calitatea aerului Tn
municipiului Bucure9ti.Cred ca am folosit cu tolii in ultimii doi ani aceasta
rejea, iar dumnealor au facut pentru anul 2020 9i un feI de studiu despre
rezultatele masuratorilor facute de aceasta retea de senzori si cred ca au
ajuns la ni9te concluzii interesante. Nu 9tiu nici eu. Nu am avut acces la acest
studiu, dar i-am invitat Tn 9edinla sa ne prezinte aceste rezultate, fiind
relevante pentru activitatea comisiei 9i pentru to{i bucure9tenii,suntem live
in comisie, pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucure9ti.Sper sa
ne urmareasca cat mai mulji 9i doamna Neneciu, fiindca am Tntarziatfoarte
mult oricum, din cauza comisiei de transport care s-a prelungit, puteti Tncepe
9i Tnjeleg ca puteji da share screen pentru a vedea prezentarea
dumneavoastradaca este nevoie.

(

DoamnaNeneciuAnca (Ecopolis)
(

Da. Am doar, pentru ca vreau sa !in cat mai scurt mesajul 9i cat mai
eficient, o sa partajez doar o bucata de concluzii 9i recomandari Ia care am
ajuns Tn cadrul studiului nostru, iar mai Tntaifac o foarte scurta trecere Tn
revista asupra problemei calitatii aerului specific pe Bucure9ti 9i ce se
Tntampla,doar cateva puncte. E vorba de o condamnare pe care o avem la
Comisia de Justijie a Uniunii Europene din cauza depa9irilor pe care le
Tnregistramla particulele Tnsuspensie PM 10, PM 2,5, sunt Tnregistrarilede
PM-uri, sunt depa9ite aproape Tn fiecare an, de asemenea Tn anul 2020
avem un infringementTnceputtot de catre Comisia Europeana pe depa9irile
pe care le Tnregistramla dioxidul de azot, acesta este un gaz provenit Tn
special din traficul auto. Aerlive a avut Tnanul 2020 funcjionali aproximativ
35 de senzori. Noi am luat datele de la ace9tisenzori 9i le-am analizat Tn
oglinda cu datele furnizate de rejeaua najionala de monitorizarea calitalii
9

aerului, care trebuie trebuie spus ca are doar 9ase senzori Tn Bucure9ti 9i
practic am luat, am corelat aceste date, avem un studiu pe care inca nu 1am lansat oficial, e un feI de preview acum. Am vrut neaparat sa va
prezentam prima data dumneavoastra aceste concluzii 9i recomandari. in
continuareva supun atenjiei aceste informajii. Ideea e ca va putemfurniza
9i studiul cand este gata catre toli membrii comisiei. Acum vroiam doar sa

punctez concluziile 91 recomandarilenoastre. Daca vorbim de datele
analizate Tn anul 2020, o sa vedem ca atat Tn rejeaua najionala cat 9i pe
toate celelalte rejele paralele de monitorizare, nivelul poluarii cu PM-uri a
fost mai scazut, asta din cauza faptului ca am avut de a face o pandemie 9i
activitatea econornica a fost mult mai scazuta, cu toate acestea pe partea de
cum spuneam 9i mai devreme dioxid de azot datele au aratat depa9iri destul
de mari in anul 2020, prin urmare traficul a9a cum este 9i estimat e undeva
la peste 40% din nivelul poluarii din Bucure9ti. Aicea e tot pe dioxid de azot.
Avem concluzie. Planul Integrat de Calitatea Aerului din Bucure9ti,dupa cum
9tili, el a fost contestat Tn instanta. Acum inca nu e finalizat procesul, dar
ideea este ca acest plan trebuie reluat de la zero, trebuie facut un nou studiu
9i un nou plan care sa aiba ni9te ni9te masuri coerente 9i cuantificabile a9a

(

cum spune legislatia najionala 9i directiva europeana privind calitatea
aerului. Valori foarte mari pentru poluanjii monitorizati le-am constatat in
weekenduri 9i Tn unele nopji, aceste fenomene sunt unele despre care

Tnaintenu se vorbeaTnspatii publice,e vorba de arderilenecontrolatede

(

de9euri sau alte materiale care se Tntamplafoarte frecvent din pacate Tn
ultimul timp 'in jurul Bucure9tiului, dar 9i Tn Bucure9ti, acesta este o sursa
curnva noua de poluare despre care Tnaintenici nu se pomenea nu exista Tn
planul integrat actual de calitatea aerului, tar aceste masuratori de la senzorii
independenji practic asta au reu9it sa faca, sa scoata Tn eviden@ aceasta
sursa destul de consistenta a poluarii, am vazut Tn ultimul timp 9i ce face

Garda de Mediu si actiunile care cumva ne confirma existentaacestui
fenomen. Mediile anuale masurate de noi sunt concludent adica au aceeasi
acelea9i niveluri sau un pic mai mari sau mai mici fala de reteaua na+ionala
prin urrnare putem spune ca ne TncadramTntr-o marja de eroare de plus
minus 10% fala de datele din rejeaua najionala, cu observajia ca noi avem
o acoperire mai mare cu senzorii mici, practic de 7 ori mai mare 9i asta ne
ajuta sa descoperim mai u9or sursele poluarii. Daca vorbim de impactul
asupra sanatalii, studiul nostru are cateva date destul de interesante pe care
ni le-au dat cei de la Observatorul romanesc sanatate, prin urmare daca in
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Bucure9ti am menjine cantitatea de PM-uri sub 10 micrograme/mc, limita
care este de altfel recomandata de Organizajia Mondiala a sanata+ii, ar fi
evitate aproximativ 1.500 de decese premature in fiecare an, 9,15% ar fi
scaderea la cazurile de cancer pulmonar, numarul anual de decese din
cauza cancerului pulmonar la populajiade peste 30 de ani ar scadea cu
6,9% 9i tot a9a, avem ni9te date destul de Tngrijoratoare,ar fi evitate 126 de
decese prin boala cardiaca ischemicaTn fiecare an, 37 de decese prin
accident vascular cerebral in fiecare an. Trebuie spus ca aceste date sunt
luate cumva din datele pe care le avem de la Agenjia de Mediu a Uniunii
Europene, la noi in !ara foarte greu avem avem acces Ia date pe sanatate.
Daca vorbim de recomandari, 9i o sa vorbesc un pic strict pe pe ce se poate
face in cadrul Primariei Bucure9ti pentru ca sunt mai multe instituIii care au

(

atribuIii in problemaasta, dar la nivelul Bucure9tiuluitrebuie gandite ni9te
credem noi ni9te politici publice care sa se refere Ia zone de emisii reduse

pentru ca avem Tn continuare un parc auto foarte Tmbatranit,avem Tn
continuare importuri masive de autoturisme vechi 9i poluante, autoturisme
diesel 9i trebuie sa spun ca suntem singura !ara care nu are in niciun ora9
acest sistem de zone de emisii reduse, singura !ara din Uniunea Europeana,

toate celelalte !ari au adoptat aceasta politica Tn care fie taxezi pe anumite
zone unde ai trafic intens,fie interzicianumitecategoriide ma9inisa intre in
aceste zone pentru a putea reduce cantitalile de praf 9i de dioxid de azot din
zonele respective. Taxa auto nu !ine neaparat de primarie, dar este o politica

(

pe care noi o promovam pentru oprirea acestor importuri foarte nocive de
ma9ini foarte poluante. Sunt peste 500.000 de autoturisme mai vechi de 15
ani, importate Tnultimii patru ani de cand nu mai avem taxa auto ceea ce e

foartefoarteTngrijorator.
Cumspuneam
9i mai devreme,
trebuiesa ne
concentram la nivelul primariei pe acest nou studiu pentru pentru realizarea

planului integrat pentru calitatea aerului 9i aici avem masuri concrete 9i
cuantificabile in care trebuie sa cre9tem suprafaja de spajiu verde,
Tmbunatatireatransportului Tncomun, transport cat mai curat, alternativ sau
o infrastructura de transport alternativ, diminuarea surselor de poluare prin
modernizarea sistemelor de termoficare, cre9terea gradului de salubrizare
aspirarea prafului de pe carosabil 98nu neaparat ce facem acum, ca spalam
9i nu aspiram pentru ca acel praf ramane acolo 9i de fapt cand se usuca
carosabilul, se ridica din nou, control 9i diminuarea surselor de poluare,
9antierele sunt de altfel o mare sursa a poluarii Tnora9 9i acest fenomen de

arderi ilegale care ar trebui cumva adresat. Comunicarea activi catre
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cetajeni, aici este un alt aspect pe care noi nu-I respectam, nu respecta nici
legislajia najionala, nici directiva europeana care spune ca teoretic toate
institujiile ar trebui sa se asigure ca cetajenii sunt informaji cu privire la
calitatea aerului 9i credem ca primaria ar putea juca un roI foarte important
in asta atat pe site de exemplu cat 9i pe toate celelalte mijloace online de
comunicare dar 9i mijloace fixe Tnora9e. Ne-am mai gandit noi ca ar trebui
dezvoltat un radar al calita Iii aerului, asta e o discujie care exista de fapt deja
la nivelul Ministerului 9i a Garzii Najionale de Mediu, probabil ca 9i primariile
ar trebui incluse Tn acest proces. Poluatorii industriali, acolo avem un alt
proces, o alta procedura de infringement TnceputaTnanul 2020 pentru ca nu
am reu9it sa sa adaptam legislajia najionala privind poluarea industriala 9i
aici avem o mare problema 9i cam astea ar fi concluziile noastre. in plus sunt

necesare cat mai multe date pentru a putea identifica cat mai coerent 9i
corect sursele poluarii din ora9e.
Muljumesc. Asta a fost prezentarea mea. osa va trimit studiul Tnforma
lui finala 9i sa speram ca vom continua dialogul pe tema calitatii aerului cu

dumneavoastra.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

(

Muljumesc 9i eu foarte mult. Nu mai avem foarte mult timp la dispozijie
fiindca cred ca este o alta comisie de la ora 10:00, dar mi se pare important
ceea ce ne-aji spus astazi. Vreau sa spun ca ar trebui sa beneficieze cumva
de aceast studiu toli consilierii generali, a9adar Tn momentul Tn care iI
trimiteIi, voi ruga tehnicul sa faca forward catre consilierii generali, eventual

sa va invitam 9i Tn 9edinja de Consiliu General pentru a face aceasta
prezentare prelirninara a studiului, abia a9tept sa fie finalizat studiu de
calitatea aerului pe care sper ca TI contracteaza Primaria Municipiului
Bucure9ti, conform bugetului aprobat chiar zilele acestea, nu stiu stadiul dar
cred ca trebuie sa Tntrebam unde sunt in procedura 9i apoi pe baza lui sa se
faca noul plan de calitatea aerului 9i v-a9 ruga sa !inem legaturainclusiv pe

partea aceea de monitorizare 9i de radar at poluatorilor,v-a9 pune 9i o
TntrebareTntimpul scurt care ne-a ramas: cum vedeji din datele pe care leaji monitorizat Tn2020 efectele asupra, de fapt Tntrebareaeste ce concluzii
referitor la poluatori putem trage avand Tnvedere ca aji spus la Tnceputca
din cauza pandemiei s-au redus activitaTilecum ar fi circulajia, traficul, deci
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poluatorii cu autovehicule au fost mai putini Tnanumite perioade din anul
trecut 9i care ar fi concluziile daca poluarea s-a redus atat de mult precum
era de a9teptat sau de fapt sunt alji poluatori care au contribuit 9i ei 9i de fapt

poluarea n-a ajuns Ia un nivel Ia care ar fi fost de a9teptat, mult mai jos
punem sa spunem fiindca am vazut astfel de ... la nivel mondial pe alte studii

de calitatea aerului, care s-au realizat pe alte continente. Asia de exemplu
sau TnAustralia 9i nivelurile de reducere a poluarii aerului au fost mult mai
mici decat se a9teptau speciali9ti avand Tn vedere ca traficul ... a fost la
nivelurilede dinainte.
Este 9i doamna Stoica. va rugam, doamna Stoica.
(

DoamnaConsilier Stoica loana
Aveam 9i eu o ’intrebare,daca are doamna cuno§tinta care este
procentul de gaze nearse eliminate, care sunt evacuate in atmosfera de la
centralele de apartament, centrale termice 9i de la centralele din Bucure9ti?

DoamnaNeneciu Anca (Ecopolis)
Da. Muljumesc pentru Tntrebari.

(

Exact cum spuneai, la feI s-a Tntamplat 9i TnBucure9ti. Ne a§teptam la
o scadere mai considerabila. Nu a fost cazul. E vorba de valori care sunt sub
valorile maxime admise la nivel de an, adica de aia e mai mica. Cumva pe
PM-uri pe particule Tnsuspensie, nu am nu am registrat depa9irea aceea de
peste 35 de zile Tntr-unan, dar in schimb la dioxidul de azot am inregistrat
aceasta depa9ire, a Tnregistrat-o9i rejeaua na+ionala9i asta spuneam ca

avem infringementpe tema asta, prin urmare nu e, e vorba de toata
activitatea economica care da, s-a redus probabil 9i construcjii, activitalile
din constructii plus faptul ca oamenii nu au ie9it din casa luni bune de zile 9i
nu, aceasta,adica nivelul poluariinu s-a redus semnificativdar a fost mai
redus fala de anul precedent, fala de 2019. in sensul asta e concluzia
noastra. in ceea ce prive9te Tncalzirea,e o problema tot care tine Tnprimul
rand, la feI ca mai toate problemele de la noi de accesul Ia date. Noi nu avem
un, cel pujin din cate 9tiu eu, nu avem la nivel de sector 9i nici la nivel de

PrimarieGeneralaun audit pe sau recensamantpe locuinjelecare se
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Tncalzesccu diferite tipuri de combustibil prin urmare nici nu putem sa sa
estimam procentele acesta de care ma Tntrebaji. Ideal ar fi ca toate primariile

sa 9tie foarte bine, gandiji-va ca avem Ia nu 9tiu la Mo9ilor avem un cartier
Tntregcare arde, care se Tncalze9tecu sobe din acesta Tn care se ard tot
felul de materiale 9i nu Tntotdeaunalemn. Aceste tipuri de materiale sunt atat
de nocive pentru calitatea aerului daca vorbim de pal sau de tot felul de sub
produse din acestea chiar 9i plastic de multe ori pentru ca se ard 9i de9euri
in aceste instalajii, noi nu 9tim cate asemenea gospodarii sunt, cum am
putea sa ajutam de exemplu sa ne gandim Ia un program prin care sa
schimbam aceste tipuri de sisteme de Tncalzire.Probabil ar fi un program
mai eficient decat este prograrnul Rabla sau nu 9tiu ce alte programe

finanjate prin AFM. Nu avem datele acestea, ceea ce e Tngrijorator.Nici la
nivel de Bucure9ti, nici la celelalte ora9e pentru ca am Tncercatsa ne uitam
la alte ora9e ca sa facem ni9te comparatii 9i nu avem ce sa ...

(

DoamnaConsilier Stoica loana
Eu v-am pus aceasta intrebare tinand cont in primul rand de CET-urile
care sunt depa9ite 9i care polueaza la la greu. Deci randamentul lor fiind sub

40%, va daji seama ce poluare. Ele au fost facute candva pentru zona
industriala, dar acum polueaza la greu 9i deja ...

DoamnaNeneciuAnca (Ecopolis)
(

... avut chiar ni9te mici scandaluri referitor Ia ce ard. Ard pacura sau
ard ... 9i atunci ei Ie ard, teoretic anunA autoritalile, ministerul sau ANPM-ul
trebuie anunjat cand ard, dar cetajenii nu sunt anunjaji cand ard 9i de multe
ori avem situajii in care dimineji Tntregi,cateva ore avem smog in Bucure9ti.

Atunci nu 9tiu cum sa zic, dar nu mi-a9 duce copiii pe strada.

DoamnaConsilier Stoica loana
Da, eu v-am pus Tntrebarea asta !inand cont 9i de Uniunea Europeana,

care au ni9te legi acum foarte dure pentru cel care polueaza mai ales pe
partea de gaze 9i de alte materiale care intoxica atmosfera.
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Doamna NeneciuAnca (Ecopolis)
Este clar ca toate sistemele de Tncalziretrebuie modernizate la toate
nivelurile.

DoamnaConsilier Stoica loana
Germania are aproape 90% sisteme numai de Tncalzirecentralizata §i

merg Tncontinuarepe variantaasta.
(

DoamnaNeneciuAnca (Ecopolis)
Dar e o discujie la nivelul Uniunii Europene de interzicearea CETurilor.

DoamnaConsilier Stoica loana
Da. Muljumesc.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Da. Muljumesc 9i eu pentru contribu jie 9i pentru ca aji fost Tndimineata
(

aceasta alaturi de noi, doamna Neneciu. Sper sa ne auzim curand 9i sa
avem progrese pe toate aceste teme de fapt 9i din partea primariei 9i din
partea ministerului 9i din partea agenjiilor de mediu. Eu va muljumesc 9i ca

ne-aji urmarit, daca sunt bucure9tenicare se uita Ia noi acum, va fi
disponibila Tnregistrarea comisiei pe saitul Primariei Municipiului Bucure§ti la
registrari, Ie muljumesc colegilor pentru participare 9i domnului secretar 9i
domnului Cezar Dragomir de la IT pentru partea tehnica.

Daca nu mai sunt alte intervenIii, este ora 10, cred ca Tncepealta
comisie, deci trebuie sa ie§imdin webex, asa incat va doresc o zi foarte
buna, o saptamana frumoasa 9i sa ne auzim cu bine.

La revedere
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Secretar

Pre9edinte,

CicealaAna-Maria
Z#

Nicolai4G$orde
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