Măsuri propuse prin Studiul de calitatea aerului
privind reducerea emisiilor de poluanți în aer pentru
PLANURILE DE CALITATE A AERULUI şi
PLANURILE DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI
 Acțiuni pregătitoare privind conștientizarea de către populație a necesității
introducerii măsurilor de reducere a poluării / creșterea capacității autorităților
de punere în aplicare a acestora
Conştientizarea populaţiei cu privire la nivelul real al calităţii aerului,
la implicaţiile asupra sănătăţii umane

Informarea și avertizarea cetățenilor privind calitatea aerului

Implicarea cetăţenilor în respectarea unor bune practici privind
fenomenul de poluare a aerului la nivel urban

Creşterea capacităţii şi eficienţei autorităţilor, în controlul
măsurilor aplicate
Iniţierea unui studiu privind evaluarea expunerii populaţiei la poluarea
aerului cu particule în suspensie (PM10 şi PM2.5) şi a impactului poluării
cu aceşti poluanţi asupra sănătăţii populatiei din municipiul Bucureşti

 Măsuri privind transportul urban

Imbunătăţirea calităţii transportului public. Promovarea utilizării
transportului public

Realizarea de benzi unice dedicate transportului public şi vehiculelor de
intervenţie pentru arterele pe care există trasee de transport în comun

Extinderea utilizării transportului electric de mare capacitate

Facilităţi firme pentru stimularea transportului în comun
al angajaților

Continuarea implementării proiectelor de gestionare a traficului şi
mobilităţii urbane (Master Plan General pentru Transport Urban şi Master
Plan de Mobilitate Urbană)

Introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor pe tot teritoriul
municipiului, coroborat cu aplicarea unor sancţiuni complementare
pentru staţionarea neregulamentară

Extinderea şi integrarea superioară a traseelor de transport public de
suprafaţă şi subteran, urban şi regional, inclusiv cu sistemul feroviar

Zonarea oraşului şi limitarea accesului

Închiderea unor artere de circulaţie din jurul parcurilor (zone de recreere)
şi din zona centrală in week-end

Modernizarea şi extinderea (acolo unde este posibil) arterelor
de circulație

Dezvoltarea zonelor pietonale

Amenajarea de zone cu piste cu acces exclusiv pentru biciclişti,
în special în zonele de agrement

Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete

Încurajarea personalului din instituţiile publice să folosească transportul
în comun/bicicleta

Creşterea numărului de parcări de reşedinţă în special cele în sistem
supraetajat (subterane şi supraterane)

Realizarea de facilităţi park & ride şi de staţii de transport intermodale
tren-autobuz, cât mai departe de zona oraşului

Respectarea prevederilor privind obligativitatea realizării de parcări
subterane cu numar suficient de locuri pentru noile clădiri rezidenţiale
sau de birouri

Modernizare continuă a structurii parcului auto utilizat pentru
transportul public

Modernizare parc auto persoane juridice şi instituţii

Stimularea achiziţionării de maşini noi/descurajarea menţinerii
în circulaţie a maşinilor care respectă norme inferioare de poluare.
Menţinerea sub control a parcului auto

Stimularea achizitionării de maşini cu capacitate cilindrică redusă

Stimularea achiziţionării maşinilor hibrid sau electric

Stimularea introducerii vehiculelor hibride şi electrice în activitatea
de taximetrie

Descurajarea deţinerii mai multor autoturisme pe
persoană / familie

 Spaţii verzi

Întreţinerea şi extinderea spaţiului verde. Ghid gestionare/întreţinere
spaţiu verde

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi prin renaturarea unor terenuri
supuse eroziunii eoliene

Reîmpădurirea pe anumite porţiuni din jurul Bucureştiului

 Managementul terenurilor supuse eroziunii eoliene

Întocmirea inventarului terenurilor supuse eroziunii eoliene

Identificarea şi implementarea măsurilor de reducere a cantităţii de
particule în suspensie de pe terenurile supuse eroziunii eoliene

 Eficiență energetică

Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor

Promovarea şi utilizarea de surse regenerabile/verzi de energie

Reducerea consumului de combustibili solizi şi lichizi

Eficientizarea consumului de energie termică

Continuarea modenizării centralelor termice de cvartal şi dotarea
acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanţi

Stimularea conectării populaţiei la sisteme centralizate de distribuţie a
energiei termice

 Salubrizare

Salubrizarea urbană

Interzicerea arderii deşeurilor vegetale şi a celor menajere în curţile
proprii/terenuri private

Aplicarea legislatiei privind curăţenia după animalele de companie.
Aplicarea legislaţiei privind animalele fără stăpân.



Şantiere

Elaborare ghid de bune practici pentru managementul calitaţii aerului în
perimetrele şantierelor de construcţii

Elaborarea unui plan de calitate a aerului la nivelul fiecarui şantier ce
urmează a fi deschis având la baza ghidul de bună practică

Elaborarea planurilor pentru activitatea de control a şantierelor de
construcţii

Site WEB-Şantiere de construcţii
Managementul activităţilor de construcţii/lucrărilor urbane mai noi
sau mai vechi ale primăriilor

 Activități economice

Limitarea emisiilor de la sursele aferente activitatilor industriale cu
impact asupra calității aerului (ex. fabrici de mobila, morarit si panificatie,
statii de mixturi asfaltice, uscatoare in nisip, procesare metale, etc.)
inclusiv cele care nu intra sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile
industriale

 Alte măsuri

Elaborarea unui Ghid pentru monitorizarea Planului de gestionare
a calitatii aerului al PMB

Implementarea Ghidului pentru monitorizarea Planului de gestionare a
calitatii aerului al PMB

Program de eliminare a autovehiculelor vechi aparţinând persoanelor
fizice

Gestionarea tranzitului autovehiculelor înmatriculate în alte judeţe

Instaurarea de "zone cu nivel scăzut de emisie” – ZSE

Derularea și dezvoltarea programelor de oferire a facilităţilor pentru
clădirile care au amenajate terase verzi

Grad ridicat de ocupare a autoturismelor

Obligativitatea demonstrării, de către persoanele juridice, a deținerii de
locuri suficiente de parcare pentru parcul de autovehicule propriu

Proiectul „Soluţii anti-praf în municipiul Bucureşti”

Obligarea proprietarilor de imobile şi terenuri de a menţine curăţenia în
faţa proprietăţilor lor şi emiterea de amenzi în cazul nerespectării

Utilizarea de materiale de construcție (betoane,tencuieli, vopseluri)
ce conțin substanțe cu potențial catalitic (dioxid de titan) în amenajarea
faţadelor construcţiilor

Distribuirea veniturilor obţinute din taxe/ amenzi, etc.
în urma aplicării măsurilor, în fonduri dedicate gestionării
planului de calitate a aerului

