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1 

INFRASTRUCTURA VERDE-ALBASTRĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

Mesaje-cheie: 

1. Infrastructura verde-albastră a municipiului București trebuie organizată având în vedere 
principiile conectivității, multifuncționalității și gestiunii sociale, care să cuprindă zone cheie, 
zone principale, conectori și zone cu importanță emergentă. 

2. Pădurea Băneasa, Parcul și Lacul Herăstrău, Parcul Cișmigiu, Parcul și Lacul Titan, Parcul și Lacul 
Tineretului, Parcul Natural Văcărești, Lacul Morii, canalul Dâmboviței și Valea Colentinei trebuie 
să beneficieze de statutul de zone cheie în infrastructura verde-albastră a municipiului 
București și să aibă prioritate în finanțare. 

3. Calitatea componentelor infrastructurii verde-albastră trebuie considerabil îmbunătățită, în 
special la nivelul aliniamentelor stradale și a grădinilor complexelor de locuințe, inclusiv prin 
participarea publicului în amenajarea spațiului urban. 

4. Infrastructura verde-albastră a municipiului București trebuie gestionată de o instituție 
puternică și integratoare. 

5. Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate și integrarea terenurilor abandonate în 
categoria spațiilor care generează servicii ecosistemice este prioritară; 

6. Conservarea biodiversității urbane trebuie realizată în strânsă corelare cu oferirea de 
alternative de recreere pasivă și activități creative pentru populație. 

7. Speciile autohtone, acolo unde este posibil, și diversitatea speciilor trebuie să fie prioritară în 
stabilirea compoziției spațiilor plantate urbane, cu eliminarea din start dintre opțiuni a speciilor 
invazive; 

8. Asigurarea unui management minimal obligatoriu al spațiilor abandonate, indiferent de 
regimul de proprietate al acestora;  

      9.    Eliminarea rapidă a speciilor care afectează sănătatea populației. 

 Arii prioritare pentru investiții 

Tabel 1. Arii prioritare pentru investiții 

Nr. 
crt. 

Arii de 
interventie 
prioritată 

Tipuri de acțiuni propuse 
Modalitate de 
implementare 

Condiții necesare  

1 

Parcurile de 
interes 
metropolitan și 
municipal 
(Herăstrăul 
Vechi, 
Herăstrăul Nou, 
Cișmigiu, Carol, 
Tineretului, 
Titan, 
Plumbuita, 
Circului, Izvor) 

Înlocuirea graduală a vegetației 
îmbătrânite, îmbunătățirea 
calității și diversificarea 
infrastructurilor pentru vizitatori 
(inclusiv pentru grupurile 
vulnerabile), implementarea de 
soluții bazate pe natură (zone 
permeabile relaționate de 
rezervoare subterane pentru 
acumularea apei pluviale).  

Concursuri de soluții, 
proiecte europene, 
implementare graduală 
prin companiile 
municipale și 
administratorii spațiilor 
verzi  

Menținerea sau 
chiar extinderea 
spațiilor ocupate 
de vegetație. 
Promovarea de 
soluții care reduc 
costurile de 
întreținere pe 
termen scurt, 
mediu și lung.  
Păstrarea 
elementelor care 
prezintă valoare 
patrimonială. 



2 

Nr. 
crt. 

Arii de 
interventie 
prioritată 

Tipuri de acțiuni propuse 
Modalitate de 
implementare 

Condiții necesare  

2 

Zonele 
rezidențiale 
identificate în 
acest studiu cu 
deficit accentuat 
de spații verzi 
(cu precădere la 
periferie) 

Realizare de parcuri și grădini 
publice noi. 

Expropriere (de 
exemplu, terenuri 
abandonate, spații 
aferente unităților 
industriale) 

Promovarea de 
soluții noi pentru 
reducerea 
costurilor de 
întreținere 
(inclusiv soluții 
bazate pe natură), 
utilizarea de specii 
adaptate mediului 
urban, asigurarea 
de spații de 
stocare a apei 
pluviale pentru 
irigații. 

3 
Pădurea 
Băneasa 

Dezvoltarea unei infrastructuri 
soft de vizitare și de practicare a 
activităților de recreere pasivă, 
încurajarea regenerării naturale 
sau efectuarea de plantări cu 
specii native în zonele cu 
vegetație afectată de diferite 
surse de perturbare urbană. 

Management forestier 
adaptat la nevoile de 
recreere pasivă ale 
orașului. 

Interzicerea 
reducerii 
suprafeței 
acoperite de 
coronamentul 
arborilor. 

4 Parcul Văcărești 

Realizarea planului de 
management al ariei naturale 
protejate, realizarea planului 
urbanistic zonal pentru 
reglementarea activităților 
urbanistice în zonă, dezvoltarea 
de infrastructuri de vizitare, 
ameliorarea calității vegetației, 
ameliorarea calității apelor, 
reducerea suprafețelor 
impermeabile, îmbunătățirea 
conectivității ecologice și sociale 
cu spațiile plantate și naturale 
din proximitate, dezvoltarea de 
spații experimentale ecologice 
(de exemplu, spații cu agricultură 
urbană, spații pentru insecte), 
eradicarea speciilor invazive cu 
impact asupra sănătății 
populației, eliminarea zonelor 
care prezintă risc pentru 
securitate.  

Exproprieri, concurs de 
soluții, parteneriat 
public-privat, 
concesionări pe 
perioadă de 5-10 ani 
pentru grădini 
comunitare, agricultură 
ecourbană către ONG-
uri 

Menținerea 
proceselor de 
succesiune 
ecologică. 

5 
Lacul Morii și 
malurile 
acestuia 

Refacerea digurilor și a structurii 
de delimitare a lacului, astfel 
încât acesta să funcționeze sigur; 
amenajarea de zone de 
agrement și recreere în coada 
Lacului Morii (în special pe malul 
stâng) 

Colaborare între 
instituțiile care 
gestionează lacurile și 
malurile  sau trecerea 
temporară a lacurilor în 
administrarea Primăriei 
municipiului București, 
exproprieri, concurs de 
soluții, parteneriat 
public-privat 

Interzicerea 
construcțiilor în 
zona inundabilă 
(implicit prin 
înălțarea 
artificială) 



3 

Nr. 
crt. 

Arii de 
interventie 
prioritată 

Tipuri de acțiuni propuse 
Modalitate de 
implementare 

Condiții necesare  

6 

Dâmbovița – 
zona 
considerată în 
PIDU 

Punerea în aplicare a planurilor și 
proiectelor realizate pentru 
spațiul aferente malurilor 
Dâmboviței; realizarea de bazine 
de stocare a apei în zona Izvor. 

Colaborare între 
instituțiile care 
gestionează lacurile și 
malurile  sau trecerea 
temporară a lacurilor în 
administrarea Primăriei 
municipiului București, 
exproprieri, concurs de 
soluții, parteneriat 
public-privat 

Creșterea 
suprafeței verzi și a 
celei permeabile 

7 

Râul Colentina – 
zona dintre 
Lacul Băneasa și 
Lacul Fundeni 

Asigurarea conectivității spațiilor 
verzi prin infrastructuri pietonale 
și ciclabile; reducerea 
deversărilor de ape uzate din 
zona de mal; creșterea valorii 
pentru conservarea 
biodiversității a suprafețelor 
acvatice în conexiune cu spațiile 
verzi prin amenajarea de 
platforme pentru păsările 
acvatice, repopularea cu diferite 
specii native de pești; 
menținerea valorii pentru 
reducerea impactului 
inundațiilor.  

Colaborare între 
instituțiile care 
gestionează lacurile și 
malurile  sau trecerea 
temporară a lacurilor în 
administrarea Primăriei 
municipiului București, 
concursuri de soluții, 
proiecte europene, 
implementare graduală 
prin companiile 
municipale și 
administratorii spațiilor 
verzi  

Interzicerea 
reducerii 
suprafeței acvatice 

8 
Bulevarde 
principale 

Realizarea unui plan multiannual 
de refacere a aliniamentelor 
stradale la nivelul municipiului 
București. Refacerea și 
întreținerea conformă a 
aliniamentelor stradale și a 
platbenzilor, cu dezvoltarea 
adecvată a stratului arbustiv 
și/sau ierbaceu. 

Investiții publice  

Păstrarea 
diversității 
floristice la nivel 
urban. 
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INTRODUCERE  

Dinamica orașelor a impus necesitatea de a reanaliza relația dintre procesele antropice și naturale. 
Extinderea urbană a cauzat reducerea semnificativă a suprafețelor deschise și permeabile, inclusiv a 
suprafețelor verzi și acvatice. În consecință, zonele naturale sau semi-naturale au fost diminuate, au 
devenit mult mai izolate unele în raport cu celelalte și au cunoscut artificializări semnificative. În plus, 
ecosistemele au fost considerabil simplificate, ceea ce le-a scăzut semnificativ capacitatea de 
autoreglare.  

Importanța promovării în practică a conceptului de infrastructură verde-albastră urbană este susținută 
de mulți cercetători. Numeroase servicii ecosistemice sunt asociate direct cu acestea, relevante fiind: 
oferirea unor spații pentru recreere și agrement, îmbunătățirea purificării apei și aerului, atenuarea 
scurgerii apei pluviale, conservarea biodiversității, adaptarea la schimbările climatice. În același timp, 
nu trebuie neglijate dezavantajele, cum ar fi problemele legate de igienă (țânțarii și plantele alergice), 
problemele de siguranță (de exemplu prin înec, prăbușirea arborilor), proliferarea speciilor invazive 
sau poluarea.  

Raportul dintre servicii și deservicii depinde de relația istorică dintre spațiile verzi și acvatice urbane și 
alte utilizări urbane, nivelul de transformare umană a componentelor infrastructurilor verzi urbane, 
schimbările de utilizare a terenurilor în managementul urban, cerințele și percepția populației, 
investițiile și disponibilitatea unor soluții inteligente și durabile (incluzând nature-based solution).  

Din ce în ce mai multe regiuni urbane europene au adoptat planuri care promovează creșterea pe 
termen lung a conectivității dintre spațiile verzi și suprafețele acvatice urbane (Londra, Berlin, Paris, 
Bruxelles, etc.). Acestea și-au propus promovarea la scară locală, urbană și regională a unor soluții verzi 
adaptate (grădini pe acoperiș, iazuri cu vegetație, parcuri pentru retenția apei de ploaie, rețele 
bioswale, sisteme acvaponice, sponge parks), dar și restaurarea / revitalizarea ecosistemelor distruse 
sau degradate. 
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1. BIODIVERSITATEA URBANĂ, NATURA URBANĂ ȘI 
INFRASTRUCTURA VERDE-ALBASTRĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

1.1.  Biodiversitatea urbană  

Biodiversitatea urbană este reprezentată de totalitatea organismelor vii din mediul urban. 
Biodiversitatea urbană a suferit numeroase schimbări, care au însemnat în special:  

• extincţia speciilor native cu toleranță redusă la modificarea condiţiilor de mediu; 

• extinderea speciilor plantate, care sunt considerate cu valoare estetică, culturală ori de 
reglare; 

• tendinţa de eliminare a speciilor care afectează confortul locuirii prin creşterea riscului de 
apariţie a unor boli, afectarea caracteristicilor unor bunuri ori scăderea siguranţei (de exemplu 
şerpii veninoşi, carnivorele mari); 

• dezvoltarea semnificativă a speciilor ubicviste autohtone sau alohtone (diferite specii de 
gândaci, muşte, ţânţari, furnici, rozătoare, câini, pisici) 

• dezvoltarea organismelor exotice, crescute în interiorul locuinţelor în scop decorativ sau 
pentru companie. Acestea pot deveni organisme invazive, în cazul în care sunt abandonate 
necontrolat. 

Spre deosebire de biodiversitatea din mediile naturale, în mediul urban elementul neprevăzut este 
mult mai prezent, într-un spațiu limitat și cu condiții de viață aparent simplificate, apărând o diversitate 
incredibilă de organisme: specii autohtone din comunitățile biologice inițiale, specii alohtone introduse 
de către societatea umană, specii alohtone ajunse neintenționat în orașe, specii în extindere de areal, 
etc. Astfel, în orașe se regăsesc deopotrivă specii autohtone cu specii alohtone, specii care generează 
predominant servicii ecosistemice cu specii care produc dominant deservicii, specii partenere, neutre 
sau concurente cu nevoile orașului, specii complet dependente de managementul antropic cu specii 
care profită de condițiile create de om. Din acest motiv, a vorbi despre biodiversitatea urbană într-o 
manieră unidirecțională reprezintă o eroare evidentă.   

De un real interes pentru societatea umană din orașe, deși incorect din punct de vedere al eticii 
mediului, este clasificarea speciilor și a comunităților biologice funcție de importanța pe care o au 
pentru funcționalitatea orașelor: 

• Specii care generează predominant servicii ecosistemice, dar cărora li se pot atribui uneori și 
unele deservicii (majoritatea speciilor autohtone, majoritatea speciilor introduse în spațiile 
verzi, speciile care au valoare economică sau pentru recreere); 

• Specii care generează deservicii în anumite perioade ale anului sau la creșteri semnificative 
de populație (plop, salcie, porumbei, câini fără stăpân, pisici fără stăpân, etc.) 

• Specii care generează predominant deservicii și pentru care sunt (sau se are în vedere) 
promovate măsuri de eradicare (gândaci de bucătărie, șobolani, căpușe, păduchele din San 
Jose, păduchele lânos, omizi defoliatoare, omida păroasă a dudului, omida buxusului, cicada 
albă, viespea galbenă a trandafirilor, tigrul platanului, ploșnița plantelor, cotarul verde al 
arborilor, molii, afide, tripși, acarieni, ambrozie); 

Specii care generează predominant deservicii  

De mare interes pentru managementul biodiversității urbane sunt speciile care generează 
predominant sau în anumite perioade deservicii. În continuare sunt prezentate succint câteva 
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informații generale legate de câteva specii mai cunoscute și cu relevanță mare pentru municipiul 
București: 

1.1.1. Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) 

Este cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei. Este 
o plantă anuală, cu talia semiînaltă de 50 -100 cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu 
rădăcina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Florile, purtătoare de polen, formează 
inflorescențe situate în vârful ramurilor, având forma alungită și compactă asemănătoare unui spic. 
Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândirea grăunciorilor de polen. O singură plantă 
matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, 
care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare 
în lunile august - septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui octombrie. Ambrozia produce o cantitate 
mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o 
concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică. 
Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăunciori de polen/m3 . În mod uzual, alergiile 
la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani) 
(Ministerul Sănătății, 2019).  

Planta se înmulțește prin semințe, care pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până 
să germineze, ceea ce explică, de ce în unii ani planta se înmulțește extrem de mult, în populații 
compacte și răsare eșalonat. Semințele răspândite de vânt germinează primăvara, plantele crescând 
odată cu majoritatea buruienilor iar pe parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la 
jumătatea lunii iulie, când dezvoltă învelișul floral. Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a 
determinat ca în ultimii ani secetoși buruiana să aibă condiții favorabile să se dezvolte foarte rapid și 
să cuprindă areale întregi. Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri din 
luna decembrie. 

Preferă solurile mai puțin fertile, ușor alcaline și crește spontan pe terenurile abandonate, în principal 
de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea 
pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, 
dar și în grădini și parcuri neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ 
excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă. 

La nivel națională a fost inițiată o platformă pentru sesizarea prezenței ambroziei, aceasta fiind însă în 
dezvoltare (www.hartaambroziei.ro). Situația pentru municipiul București, la data de 15.09.2019 este 
prezentată mai jos în Fig. 1. 

Dincolo de această platformă, trebuie menționat faptul că arealele cu probabilitate ridicată de apariție 
a ambroziei sunt terenurile abandonate din interiorul și exteriorul municipiului București (Fig. 2), 
precum și terenurile din lungul căilor de comunicație (în special căi ferate). 

  

http://www.hartaambroziei.ro/
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Figura 1. Semnalări ale ambroziei în municipiul București 

 

Sursa: https://hartaambroziei.ro 
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Figura 2. Distribuția terenurilor abandonate, considerate cu probabilitate foarte ridicată la apariția ambroziei 
în municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 

În plus, trebuie ținut cont de faptul că pentru rezolvarea problemei ambroziei în municipiul București 
este importantă și considerarea problemelor existente cel puțin în județul Ilfov, având în vedere 
caracteristicile vectorilor de transport ai polenului acestei specii. 

1.1.2. Oțetarul (Ailanthus altissima) 

Ailanthus altissima este considerată o specie invazivă, având o toleranță foarte mare la diferite 
categorii de condiții de mediu. Este dominantă în special în zonele urbane, unde se răspândește de-a 
lungul drumurilor și căilor ferate. Răspândirea rapidă a Ailanthus altissima în orașe este legată de 
capacitatea sa de a se reproduce atât sexual, cât și vegetativ. Indivizii de sex feminin maturi pot 
produce până la 300.000 de semințe anemochorice, capabile să germineze în diverse habitate și 
condiții ale solului, inclusiv în medii perturbate și poluate. Distanța de dispersie a semințelor Ailanthus 
altissima este foarte mare. Specia poate coloniza habitate degradate sau neadministrate, cum ar fi 
terenurile vacante, dar se poate dezvolta rapid de-a lungul drumurilor, în fisurile trotuarelor, pe 
clădirile abandonate sau în aproape orice locuri cu un strat subțire de sol. Plasticitatea morfologică a 
rădăcinilor se adaptează ușor la condițiile existente, fiind corelată direct cu condițiile solului. 

Succesul speciei în orașe se datorează, de asemenea, toleranței la stres și capacității sale de a produce 
compuși chimici cu proprietăți alelopatice. Metabolitul secundar numit ailantonă extras din Ailanthus 
altissima are o activitate erbicidă cu spectru larg (fitotoxină potențială) și poate fi utilizat similar cu 
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glifosatul și paraquatul (erbicidele utilizate pe scară largă pentru combaterea buruienilor) ca erbicid cu 
produs natural. Țesuturile din scoarță și frunze (la exterior sau în apropiere) au o activitate alelochimică 
mai mare (efect alelopatic) decât lemnul (țesuturile interioare) ca urmare a strategiei de protejare 
împotriva erbivorelor sau a organismelor invazive și creșterea potențialului său de supraviețuire. Deși 
Ailanthus altissima ar putea afecta dezvoltarea speciilor de plante învecinate prin inhibarea germinării 
și creșterii acestora, compușii alelochimici pot servi, de asemenea, ca insecticid, oferind un avantaj 
competitiv indivizilor Ailanthus altissima. Printre alte specii exotice, Ailanthus este specia cu cel mai 
puternic potențial alelopatic. 

Specia este considerată a fi o amenințare la adresa sănătății publice, a infrastructurilor urbane și a 
elementelor de patrimoniu cultural. Polenul este o sursă potențială alergenică, generând probleme 
respiratorii, în timp ce atingerea frunzelor și ramurilor poate provoca erupții cutanate. Semințele pot 
încolți în condiții extreme, putând fi responsabile de apariția de fisuri la nivelul infrastructurilor ori 
construcțiilor. 

În România, Ailanthus altissima este menționată de la mijlocul secolului al XIX-lea, când a fost introdusă 
ca arbore ornamental. Specia este unul dintre simbolurile ale administrării deficitare a terenurilor din 
municipiul Bucureștiu. 

În prezent, în ciuda faptului că este o specie invazivă, reglementările urbane interzic tăierea și 
extragerea acestuia, în special dacă arborele este adult, deoarece este considerat parte a spațiilor 
verzi. Orice îndepărtare necesită aprobarea autorităților locale. 

În urma unei analize realizate de Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact în 
municipiul București în perioada 2017-2018 au fost identificate zonele cu probabilitate ridicată la 
apariția specie. Astfel, a fost considerate o zonă centrală (S1 - 137 ha, situate în centrul orașului, cu 
densitate ridicată a locuințelor individuale și a zonelor mixte), o zonă de tranziție (S2 – 63 ha, incluzând 
instituții publice, precum și spații rezidențiale individuale și colective), o zonă rezidențială colectivă (S3 
– 69 ha, alcătuită dominant din spații rezidențiale collective) și o zonă periferică (S4 – 109 ha, aflată în 
dezvoltare, dominant rezidențială). 

Figura 3. Specificul zonelor funcționale în care s-au înregistrat prezența Ailanthus altissima 

 

Sursa: Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact, 2018  
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Figura 4. Zone de concentrare a arborilor cu semințe 

 

Sursa: Planșă proprie 

S-a observat că un procent ridicat din indivizii Ailanthus altissima au fost înregistrați pe terenuri 
abandonate. Sunt dominanți arborii tineri, cu o înățime medie de 5-6 m, ceea ce atrage atenția asupra 
faptului că invazivitatea este la început (Fig. 3). Acest lucru dovedește că abandonul terenurilor are 
un efect semnificativ asupra proliferării Ailanthus altissima în municipiul București. Spațiile verzi 
publice și grădinile aparținând instituțiilor publice găzduiesc, de asemenea, un număr mare de indivizi. 
Evidențierea zonelor cu conccentrare de arbori ce produc numeroase semințe evidențiază importanța 
vechimii zonei în găzduirea acestei specii, zonele centrale fiind în mod clar o sursă semnificativă de 
semințe (Fig. 4). 

1.1.3. Căpușele (Ixodida) 

Căpușele sau ixodidele (Ixodida) sunt un ordin de acarieni ectoparaziți ai reptilelor, păsărilor și 
mamiferelor, cu mod de hrănire obligatoriu hematofag și intermitent. Înțepătura căpușelor poate 
determina leziuni grave ale tegumentului, unele specii pot provoca paralizii, iar alte specii servesc ca 
vectori pentru diverse microorganisme transmițând tifosul, boala Lyme, febra recurentă etc. În 
România au fost identificate 27 specii de căpușe, Ixodes ricinus fiind cea mai frecventă specie. 

Prezența căpușelor este legată atât de terenurile abandonate, cât și de diferite categorii de spații verzi. 
Având în vedere riscul de a transmite boli, este necesară combaterea lor. De altfel, în municipiul 
București numărul cazurilor de boală Lyme a avut o evoluție oscilantă, cu un maxim în anul 2013 (68 
de cazuri) și un minim în 2008 (11 cazuri) (Fig. 5). De menționat este faptul că aceste cazuri de 
îmbolnăvire nu sunt în mod obligatoriu legate de înțepături înregistrate pe teritoriul municipiului 
București. 
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Figura 5. Evoluția numărului de cazuri de boala Lyme in municipiul București 

 

Sursa: Ministerului Sănătății, 2018 

1.1.4. Șobolanul cenușiu (Rattus norvegicus) 

Șobolanul cenușiu este originar din partea de sud-vest a Asiei. Este o specie strȃns legată de așezările 
umane. Sapă rețele de galerii la o adȃncime de 40–50 m. Șobolanul cenușiu ȋnoată și plonjează bine, 
dar nu este cățărător agil. Este activ noaptea, predominant seara și dimineața. Poate avea 3-5 generații 
de pui pe an și naște de fiecare dată pȃnă la 15 pui golași și orbi, care părăsesc cuibul după 3 săptămȃni. 
Maturitatea sexuală este atinsă la 3 luni. Este o specie care necesită o combatere foarte activă, pentru 
că poate genera daune substanțiale infrastructurilor subterane, poate contribui la propagarea unor 
boli și poate genera daune diferitelor activități economice. Fiind o specie dominant subterană, 
distribuția populației speciei nu este cunoscută foarte bine, existând unele focare în municipiul 
București (terenurile abandonate cu deșeuri, cartierele din București cu probleme în managementul 
deșeurilor, spațiile verzi). 

1.1.5. Porumbelul (Columba livia) 

Este o pasăre din familia Columbidae, cea mai larg răspândită în Europa. Porumbelul de casă (Columba 
livia f. domestica) este forma domesticită a acestei specii, formă întâlnită în municipiul București. 
Evoluția populațiilor acestor specii este una destul de evident crescătoare, efectele asupra salubrității 
publice fiind destul de evidente în zonele de concentare a populației. Necesită pe termen scurt măsuri 
de control a populației. 

1.2. Biodiversitatea din mediul interior 

Animalele de companie şi plantele decorative au devenit o componentă obişnuită a locuinţelor din 
orașe, încercând să compenseze deficitul acut de natură specific acestor spaţii să acopere nevoia de 
afecţiune a oamenilor, să contribuie la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei ori să 
îmbunătăţească relaţiile sociale.  

Dincolo de rolul lor foarte important în profil urban, animalele de companie şi plantele decorative au 
generat noi probleme în mediul intern şi extern: boli, apariţia mirosurilor neplăcute, zgomot, 
insalubritate (apariția de deșeuri de origine animală în deșeurile urbane), accentuarea riscului de 
invazivitate în oraș din cauza abandonului unor specii şi implicit dezvoltarea de noi situaţii conflictuale. 
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Animalele de companie au fost întâlnite în 36% din locuinţele analizate. După rata prezenţei, cele mai 
multe animale sunt pisici (12%) şi câini (9%), alături de care cu o pondere mai redusă apar peştii şi 
păsările exotice. 

Plantele decorative au un rol important în îmbunătăţirea calităţii mediului interior, însă în multe situaţii 
ele contribuie la adăugarea în compoziţia aerului interior a unor substanţe noi, unele active biologic, 
conducând la degradarea calităţii mediului intern prin compuşi alergeni, mirosuri, compuşi organici 
volatili ori pesticide. Plantele decorative au fost întâlnite în 75% din locuinţele analizate, în cele mai 
multe situaţii numărul lor fiind între 1-10 (48,2% din situaţii). Numărul mediu de plante decorative în 
locuinţele analizate este de 11. Dintre speciile preferate în locuinţele din municipiul Bucureşti se 
remarcă ficuşii, muşcatele, trandafirii, orhideele, violete de Parma, dracenele, yucca, petuniile, regina 
nopţii, crinii, cerceluşii, leandrul, iedera, begoniile, bromelia, cactuşii, bambusul. 

1.3. Categorii de natură urbană în municipiul București 

Natura urbană este definită ca fiind ansamblul de specii și locuri în care apar aceste specii în matricea 
urbană. Kowarik (2005) identifică patru categorii de natură urbană sălbatică (urban wildlife), care au 
fost regăsite și la nivelul municipiului București (Fig. 6): 

Natură urbană de tip 1 (ecosisteme inițiale) este reprezentată de ce s-a mai păstrat din ecosistemele 
inițiale specifice acestei zone, chiar dacă acestea au suferit unele intervenții antropice. În această 
categorie este inclusă Pădurea Băneasa, care reprezintă un rest din foștii Codrii ai Vlăsiei și care trebuie 
să rămână nucleul (core area) pentru infrastructura verde-albastră a municipiului București.  

Natura urbană de tip 2 (ecosisteme agricole) este reprezentată de spațiile care au suportat intervenții 
antropice semnificative în scopul transformării lor în ecosisteme productive, dominant pentru hrană. 
În municipiul București acest tip de natură urbană este reprezentată de terenurile agricole, inclusiv de 
cele abandonate. Ele reprezintă componente cheie pentru reorientarea parțială a orașului către 
conceptul de edible city. 

Natura urbană de tip 3 (spații verzi și acvatice amenajate) este reprezentată de ansamblul spațiilor 
verzi (parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale, platbenzi, cimitire, baze sportive) si a spațiilor 
acvatice amenajate antropic în scopul generării de servicii ecosistemice specializate, dominate de cele 
de recreere și agrement. Ele reprezintă fondul dominant al naturii urbane din municipiul București.  

Natura urbană de tip 4 (ecosisteme renaturate) este reprezentată de zonele care suportă procese de 
renaturare, cu sau fără intervenție antropică. Acestea se suprapun peste zone cu infrastructuri 
abandonate (zona Văcărești) sau peste zone industriale sau de comunicație abandonate (în special 
feroviare). Aceste spații sunt dominate de comunități biologice spontane, rezultate din succesiune 
naturală. 
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Figura 6. Categorii de natură urbană în municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 

1.3.1. Infrastructura verde-albastră în municipiul București 

Infrastructura verde-albastră urbană reprezintă o rețea de zone naturale, semi-naturale, restaurate 
și create de oameni, incluzând toate categoriile de spații verzi, terenuri agricole și suprafețe acvatice 
urbane, cu scopul de a oferi o gamă largă de servicii ecosistemice pentru îmbunătățirea locuirii 
urbane, a siguranței, rezilienței și durabilității orașului. 

Ce poate aduce nou abordarea spațiilor verzi și acvatice sub eticheta de infrastructura verde-albastră 
în municipiul București? 
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Viziune integratoare a managementul naturii urbane (incluzând spațiile acvatice și verzi), care să 
permită asigurarea durabilității orașului și să crească reziliența acestuia la provocările viitoare (de 
exemplu, schimbări climatice, poluare, pierderea resurselor de apă);  

Orientarea spre un management instituțional comun al componentelor verzi și albastre cu funcții 
similare pentru municipiul București, care să permită atragerea de fonduri pentru restaurarea 
biodiversității urbane; 

Conectarea infrastructurii verde-albastră a municipiului București cu infrastructura verde regională 
și națională, fără de care beneficiile sunt considerabil diminuate; 

Amplificarea beneficiilor oferite de spațiile acvatice și verzi prin creșterea conectivității între acestea 
(beneficiile oferite de spațiile verzi nu trebuie să rămână locale, ci trebuie să se simtă pe o suprafață 
cât mai mare); 

Considerarea rolului grădinilor de dimensiuni reduse și a aliniamentelor stradale ca elemente 
esențiale în furnizarea de servicii ecosistemice la nivelul orașului; 

Orientarea tuturor componentelor infrastructurii verde-albastră către multifuncționalitate echilibrată 
(un spațiu trebuie să ofere cât mai multe beneficii neconcurente); 

Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate și integrarea terenurilor abandonate în categoria 
spațiilor care generează servicii ecosistemice; 

Asigurarea unor spații de conservarea a biodiversității urbane, care să ofere alternative de recreere 
pasivă și activități creative pentru populație; 

Considerarea elementelor autohtone, acolo unde este posibil, și a diversității speciilor în stabilirea 
compoziției spațiilor plantate urbane, cu eliminarea din start dintre opțiuni a speciilor invazive; 

Asigurarea unui management minimal obligatoriu al spațiilor abandonate, indiferent de regimul de 
proprietate al acestora;  

Managementul componentelor infrastructurii verde-albastră către limitarea efectelor negative 
determinate de existența biodiversității în municipiul București (eliminarea speciilor care afectează 
sănătatea și securitatea populației, limitarea pagubelor determinate de spațiile verzi). 

Orientarea echilibrată către conservarea biodiversității pentru furnizarea de servicii ecosistemice 
culturale și de reglare. 
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Figura 7. Propunere pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in municipiul București 

 

Sursa: planșă proprie 
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1.3.1.1. Componentele infrastructurii verde-albastră a municipiului București 

1.3.1.2. Infrastructura ecologică regională  

Infrastructura verde-albastră a municipiului București trebuie abordată conectat cu infrastructura 
ecologică regională, de care depinde calitatea resurselor și a serviciilor ecosistemice furnizate în 
interiorul orașului. Astfel, la nivelul Regiunii de dezvoltare București-Ilfov, caracterul de infrastructură  
ecologică determină existența unor zone centrale (siturile Natura 2000 și rezervațiile naturale), a unor 
habitate fragmentate de dimensiuni mai mici (cum sunt pădurile neincluse în arii protejate, la care se 
adaugă suprafețele acvatice) și coridoarele ce le conectează pe acestea (în special zone acvatice și 
terenuri agricole). Infrastructura ecologică regională ar putea fi reprezentată suprafețele forestiere, 
suprafețele acvatice (lacuri și râuri) și zonele ripariene, terenuri agricole fertile și perdelele de protecție 
din cadrul lor (Fig. 8).  

Infrastructura ecologică regională nu trebuie direcționată exclusiv pe componenta ecologică, ci trebuie 
considerată și beneficiile economice (valorificare turistică) și sociale (sănătate). 

Dacă infrastructura ecologică regională este în stadiu de propunere, nu același lucru se poate spune 
despre siturile Natura 2000, care există în regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Astfel, suprafața 
ariilor naturale protejate este de 12.317 ha, ceea ce reprezintă 6,8 % din suprafața județului Ilfov. Ariile 
naturale protejate integrate ce alcătuiesc nucleul infrastructurii ecologice regionale sunt: 

- Rezervația naturală Pădurea Snagov are o suprafață de 10 ha, fiind localizată în comuna 
Snagov. Conservă o porțiune redusă dintr-un trup de pădure de 1727 ha, reprezentată printr-
un șleau de câmpie în care domină stejarul (Quercus robur) și carpenul (Carpinus betulus).  

- Rezervația naturală complexă Lacul Snagov este localizată în comuna Snagov. Ea ocupă o 
suprafață de 100 ha din limanul fluviatil Snagov (suprafața totală 576 ha, lungimea de 16 km, 
adâncimea maximă de 9 m). Dintre elementele ce conferă atractivitate acestei arii protejate 
se remarcă nufărul indian (Nelumbo nucifera).   

- Zona naturală protejată Scroviștea se suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI224 și 
ROSPA0140 Scroviștea. Situl cuprinde partea nord–estică a Văii Sticlăriei și Lacul Scroviștea, 
precum și pădurile Ciolpani, Cocioc și Clogila. Situl de importanță comunitară Scroviștea 
conservă două habitate acvatice și patru forestiere de interes comunitar. Situl Scoviștea este 
important și pentru populațiile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ.  

- ROSCI0308 și ROSPA0122 Lacul și Pădurea Cernica includ în totalitate Pădurea Cernica și 
trupurile de pădure Căldăraru și Nisipiștea și se continuă până la coada râului Pasărea. Zona 
Pădurea Cernica este caracteristică pădurilor de șleau cu specii forestiere sudice 
(mediteraneene). Pădurea, și zonele stuficole fixate și libere asociate, oferă acestei arii 
calitatea de sit ornitologic de o valoare deosebită pentru Câmpia Română. 

- Aria de protecție avifaunistică Grădiștea – Căldărușani - Dridu are o suprafață de 6642,3 ha și 
include habitate forestiere, zone umede și terenuri agricole. Situl ROSPA0044 cuprinde un 
complex de habitate care asigură mediul de viață pentru numeroase specii de păsări 
caracteristice pentru țara noastră. Habitatele naturale ocupate de speciile pentru care a fost 
desemnat situl, sunt cele din apropierea lacurilor Caldarușani, Dridu și Balta Neagra: stufărișul, 
păpurișul, mlaștinile, zăvoaiele de pe malul lacurilor (salcii, arini), luciul de apă și terenurile 
agricole.  
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Figura 8.  Propunere pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov 

 

Sursa: Planșă proprie 

1.3.1.3. Componentele infrastructurii verzi a municipiului București 

Între componentele infrastructurii verzi a municipiului București au fost considerate: Pădurea Băneasa, 
Parcul Natural Văcărești, parcurile municipiului București și celelalte componente verzi (grădini ale 
complexelor rezidențiale, aliniamente stradale, scuaruri, etc.). 

Pădurea Băneasa 

Pădurea Băneasa are o suprafață de 1335 ha, din care 582,22 ha în municipiul București, fiind un rest 
din Codrii Vlăsiei. Din punct de vedere al proprietății, 63% din Pădurea Băneasa este în proprietate 
privată și doar 373 ha sunt în proprietatea statului, fiind administrată de către Romsilva. Pădurea este 
de tip șleau, alcătuite din stejari pedunculat (Quercus robur) ca specie de bază, în amestec cu ulm 
(Ulmus minor), tei (Tilia cordata, Tilia tomentosa), frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer platanoides). 
Au ca specii codominante: carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer campestre), arțarul (Acer 
tataricum), mărul (Malus domestica), iar în stratul arbustiv: alun (Corylus avelana), sânger (Cornus 
sanguinea), salbă moale (Euonymus europaea, E. verucosa), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), spinul 
cerbului (Rhamnus catharelica), porumbar (Prunus spinosa), gherghinar (Crataegus monogyna). 
Speciile dominante din stratul ierbaceu sunt: Carex pilosa, Melica uniflora, C. divulsa, Brachiopodium 
sylvaticum, Poa nemoralis, Oryzopsis virescens, Polygonatum latifolium, Dactylis polygama, Pruncia 
vulgarius, ca specii tipic mezofile. Are un rol esențial în reglarea climatului pentru întreg municipiul 
București, având o funcție socială încă destul de redusă. 

Parcul Natural Văcărești 

Suprafața Parcului Natural Văcărești este de 183 de ha, acesta fiind delimitat de 4 artere importante 
ale capitalei: Splaiul Unirii la nord, Șoseaua Vitan-Bârzești la est, Șoseaua Olteniței la sud și Calea 
Văcărești la vest. În anul 2014 această zonă a fost propusă ca arie naturală protejată, iar în anul 2016 
a fost declarată parc natural. În prezent aria naturală protejată nu are custode/administrator, 
responsabilitatea pentru managementul ei revenind Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 
Parcul Natural Văcărești nu are un plan de management. Observațiile preliminare au arătat prezența a 
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aproape 100 de specii de păsări, mai multe mamifere, inclusiv vulpi și vidră, dar și pești, reptile precum 
țestoase și șerpi, multe legate de zonele umede.  

Din evaluările realizate de Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact s-a 
observant că doar 45,6% dintre locuitorii care locuiesc în proximitatea Parcului Natural Văcărești  au 
mai mult de trei vizite în acest areal. Cei mai mulți dintre ei vizitează zona pentru plimbări (50,2%), 
recreere (39,6%), observare a animalelor sălbatice (37,5%) și mersul cu bicicleta (19,2%). Parcul Natural 
Văcărești  nu este atractiv pentru plimbări cu copii (9,6%) sau pentru plimbatul câinilor (4,2%), din 
cauza amenințărilor percepute, în special în ceea ce privește insectele (de exemplu, căpușele) și câinii 
fără stăpân. 

Sondajul a arătat că 53,9% dintre utilizatori consideră că nu există o amenințare majoră în Parcul 
Natural Văcărești, dar afirmă următoarele motive pentru atractivitatea limitată a zonei: securitate 
slabă (79,1%), peisaje non-estetice (79,1%), o lipsă a monitorizării de către autorități (67,1%) și a 
facilităților insuficiente (63,7%). 79,1% dintre utilizatori nu le place peisajul, motivele fiind legate de 
prezența deșeurilor, prezența unor specii de plante (de exemplu, urzica sau plante cu spini) și imaginea 
abandonată a zonei. Cu toate acestea, utilizatorii vizitează zona în căutarea liniștii sau pentru a se 
bucura de diversitatea păsărilor și a peisajelor acvatice. 

Vizitatorii au identificat probleme legate de eliminarea deșeurilor (85 de înregistrări), amenințări la 
adresa sănătății umane (60 de înregistrări) și securitate (52 de înregistrări). Problemele cele mai des 
evidențiate au fost cele legate de eliminarea deșeurilor (85), în special în partea de sud a parcului, la 
limita cu o zonă rezidențială colectivă. 

A doua problemă cea mai evidențiată a fost legată de amenințările la adresa sănătății umane, aceasta 
fiind asociată cu prezența gropilor (21), obiectelor ascuțite (17), speciilor alergene (13), zonelor cu risc 
de înec (9) și zonelor cu animale periculoase (6). 

Parcurile municipiului București 

Conform Cadastrului Verde al municipiului București, suprafața parcurilor este de 669,77 ha. Conform 
datelor CCMESI, în 2014 existau 58 parcuri cu o suprafață mai mare de 1 ha (773,88 ha) și 44 cu 
suprafață de sub 1 ha (16,74 ha). Dintre acestea 4 erau de importanță metropolitană (Herăstrău, 
Tineretului, Cișmigiu, Titan), 6 de importanță municipală (Plumbuita, Circului, Carol, Herăstrăul Nou, 
Drumul Taberei, Național), 76 de cartier și 16 de tranzit.  

Informații generale legate de modul de utilizare al parcurilor municipiului București sunt prezentate în 
Tabelul 1. 
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Tabel 2. Fluxuri medii de vizitatori la nivelul parcurilor municipiului București 

Nr. 
crt. 

Parcul 
Numărul 

de 
vizitatori 

% vizitatorilor 
din vecinătate 

% vizitatorilor 
care vin 
pentru 

recreere și 
plimbare 

% 
vizitatorilor 

care stau 
mai mult de 

2 ore 

Elemente de 
atractivitate 

Administrat
or 

1 Herăstrău 20000 32 52 53 

Vegetația, 
dotări, 

curățenie, 
liniște 

ALPAB 

2 Tineretului 7800 59 70 38 
Vegetație, 

dimensiune, 
evenimente 

ALPAB 

3 Cișmigiu 5100 28,8 79 51 
Vegetație, 

dotări, liniște, 
curățenie 

ALPAB 

4 Plumbuita 3100 47 69 42 
Liniște, 

vegetație 
ADP Sector 2 

5 Circului 3500 60 69 20 
Dotări, liniște, 

vegetație, 
ALPAB 

6 Carol 2900 39 69 
40 

 

Vegetație, 
liniște, dotări, 
dimensiune 

ALPAB 

7 
Drumul 
Taberei 

2200 51 68 64 
Dotări, liniște, 

vegetație 
ADP sector 6 

8 Titan - 48 86 37 
Dotări, 

vegetație 
ADP Sector 3 

9 Floreasca 1100 74 91 38 
Vegetație, 

liniște 
ALPAB 

10 Sebastian 1100 65 83 29 
Dotări, 

vegetație, 
accesibilitate 

ADP sector 5 

11 
Grădina 
Icoanei 

1100 59 62 26 

Dotări, 
vegetație, 

liniște, 
evenimente 

ADP sector 2 

12 Motodrom 890 65 85 37 
Dotări, liniște, 

curățenie 
ADP sector 2 

13 Crângași 1200 62,2 70 37 

Dotări, 
vegetație, 
curățenie, 

liniște 

ADP sector 6 

14 Morarilor 1300 63 74 13 
Dotări, 

vegetație, 
liniște 

ADP Sector 2 

15 Ioanid 700 64 84 11 
Vegetație, 
curățenie, 

liniște 
ADP Sector 2 

16 National 1100 73 94 34 - ADP Sector 2 

17 Tei 1200 50 83 27 Vegetație ADP Sector 2 

18 Bazilescu 900 67 92 49 
Liniște, 

vegetația 
ADP Sector 1 

19 Florilor 530 68 93 52 - ADP Sector 2 

20 Romniceanu 300 45 69 29 
Vegetație, 

dotări 
ADP Sector 5 
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Nr. 
crt. 

Parcul 
Numărul 

de 
vizitatori 

% vizitatorilor 
din vecinătate 

% vizitatorilor 
care vin 
pentru 

recreere și 
plimbare 

% 
vizitatorilor 

care stau 
mai mult de 

2 ore 

Elemente de 
atractivitate 

Administrat
or 

21 Gara de Nord 600 32 93 12 
Accesibilitate, 

liniște, 
vegetație 

ADP Sector 6 

22 Obor 2500 61 79 27 

Dotări, 
vegetație, 
curățenie, 
prezența 
Primăriei 

sectorului 2 

ADP Sector 2 

23 Izvor 850 38 64 23 

Dotări, nici un 
element de 

atractivitate, 
liniște 

ALPAB 

24 Unirii 1000 30 55 7 

Dotări, 
accesibilitate, 

vegetație, 
curățenie 

ALPAB 

25 Păcii 800 62 79 26 
Curățenie, 

dotări 
ADP Sector 6 

26 Titus Ozon 950 47 60 16 - ADP Sector 2 

Sursa: Iojă et al, 2010 

Profilul utilizatorului bucureștean de parcuri este definit de:  

- preferința pentru parcurile din vecinătate (53%), sau accesibile cu mijloacele de transport 
în comun (27%); 

- preferință pentru activități de recreere pasivă (75,8%): relaxare, plimbare (inclusiv cu 
copilul și/sau câinele) și mai puțin pentru activități active (de exemplu, practicarea 
sporturilor–7%) (Fig. 9); 

- utilizarea foarte redusă a spațiilor foarte dinamice (parcuri de distracții, restaurante, etc.); 

- frecvența de vizitare dominantă este de 2-3 ori pe săptămână (60%); 

- durata unei vizite este de 1-2 ore (68 %); 

- preferă să vină în parc pe jos (70%); 

- apreciază liniștea, spațiul verde, dotările minimale și curățenia; 

- nu apreciază zgomotul, spațiile prea dinamice și mizeria. 
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Figura 9. Motivația alegerii parcurilor din municipiul București 

 

Sursa: Iojă et al, 2010 

Se remarcă preferințe specializate pentru: 

- persoanele cu copii mici, care preferă zonele liniștite și locurile de joacă; 

- adolescenți și tineri, care preferă zonele experimentale și de practicare a unor sporturi,  

- bătrâni, care preferă spații liniștite, cu eventuale dotări pentru gimnastică sau activități 
mai pasive (șah, table, rummy, etc.), 

- persoanele cu animale de companie, care preferă zonele special amenajate în acest scop, 
dar și peluzele extinse; 

- persoanele care practică activități sportive, care preferă zonele cu trafic mai redus, dar și 
cu existența unor facilități minimale; 

- persoanele cu biciclete, care preferă zonele de circulație. 

Între aceste categorii apar din ce în ce mai frecvent conflicte, un indicator care arată tendința de 
aglomerare excesivă a parcurilor municipiului București. 

Din punct de vedere al accesibilității, se remarcă că 23,47% din spațiile rezidențiale colective și 16,57 
din cele individuale se află la mai puțin de 250 m de parcuri (Fig. 10). Procentul este considerabil mai 
mic în cazul spațiilor rezidențiale noi. 
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Tabel 3. Accesibilitatea spațiilor rezidențiale la diferite categorii de spații verzi 

% 

TOTAL SPATIU REZIDENTIAL REZIDENTIAL CONSTRUIT 2005-2013 

Rezidential colectiv 
Rezidential 
individual 

Rezidential colectiv 
Rezidential 
individual 

250m 1000m 250m 1000m 250m 1000m 250m 1000m 

Parcuri total 23,47 59,37 16,57 54,95 9,87 55,76 7,25 23,33 

Parcuri sub 1ha 6,86 39,96 6,37 37,15 0,00 20,14 0,00 3,88 

Parcuri peste 
1ha 

18,45 50,98 11,44 50,70 9,87 52,55 7,25 20,64 

Baze sportive 11,15 55,61 8,48 45,91 12,67 41,90 1,51 20,51 

Paduri 0,08 0,77 1,81 3,18 3,96 22,24 7,79 4,76 

Acvatic 6,62 43,82 9,43 39,47 26,14 36,59 10,36 24,10 

Sursa: Badiu et al, 2019 

 

Figura 10. Accesibilitatea spațiilor rezidențiale la diferite categorii de spații verzi 

 
Sursa: Badiu et al, 2019  
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În Sectorul 6, a fost finalizat în anul 2019 un parc de 20.000 mp pe Bd. Timișoara, prin reconversia unui 
fost teren industrial. Primăria Sectorului 3 deja lucrează la amenajarea unui parc nou de circa 5 ha, 
inclusiv cu un lac, pe strada Brățării. Primăria Sectorului 4 dorește să construiască un parc 2,7 ha în 
zona Metalurgiei, lucrările urmând să înceapă în anul 2020. Și PMB lucrează la proiectarea unui parc 
de 1,5 ha în zona Eroilor. Sectorul 6 are în bugetul aferent anului 2020 sume pentru exproprierea a 
circa 2 terenuri din zona Ghencea (fostele Sere Militari), unde dorește să amenajeze un parc nou. Și 
Primăria Sectorului 5 are în vedere dezvoltarea de noi spații verzi în zona Antiaeriană, odată cu 
demararea celui mai mare proiect de regenerare urbană din România.  

În altă ordine de idei, Parcul Sticlăriei, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 2 ,va fi și el reamenajat 
și modernizat cu fonduri europene, inițiative similare existând și pentru Parcul Cișmigiu, unde soluția 
tehnică nu a fost însă agreată. Parcul Unirii, din subordinea PMB (ALPAB), și Parcul Pantelimon, din 
subordinea Primăriei Sectorului 3 urmează și ele să fie modernizate.  

Alte componente verzi 

În afara parcurilor urbane, în categoria spațiilor verzi sunt incluse Grădina botanică a municipiului 

București (17,5 ha), Grădina zoologică a municipiului București (21,5 ha), grădinile complexelor 

rezidențiale colective (567,29 ha), grădinile instituțiilor publice (285,85 ha), scuarurile (12,94 ha), 

aliniamentele stradale, platbenzile (15,15 ha), cimitirele (144,42 ha), zonele de protecție (35,59 ha), 

locurile de joacă (12,33 ha) și bazele sportive (72,84 ha). Locurile de joacă sunt gestionate de 

Administrația Domeniului Public aferentă fiecărui sector. 

În Municipiul București au fost identificate 616 locuri de joacă situate în afara parcurilor, a școlilor și a 
grădinițelor, reprezentate spațial în figura de mai jos. Acestea nu sunt distribuite uniform la nivel de 
suprafață sau la nivel de număr de locuitori. În zona sudică a orașului sunt concentrate cele mai multe 
locuri de joacă, în special în sectoarele 3 și 4 ale Capitalei, în timp ce sectoarele 1 și 5 sunt deficitare 
din acest punct de vedere (Fig. 11). 

Figura 11. Distribuția locurilor de joacă în municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 
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Cele mai accesibile locuri de joacă se află în sectorul 6 al capitalei, cu o medie de 2,6 mijloace de 
transport în comun pentru fiecare loc de joacă, comparativ cu sectorul 5, care înregistrează cea mai 
scazută medie, respectiv 0,5. 

1.3.1.4. Componentele infrastructurii albastre a municipiului București 

Spațiile acvatice urbane din municipiul București includ râurile (Dâmbovița, Colentina), lacuri și 
malurile lor (lacurile de pe Valea Colentinei, Lacul Morii și lacurile din interiorul spațiilor verzi), zonele 
mlăștinoase și artificializările hidraulice (de exemplu, canale). 

În anul 2017, conform informațiilor extrase de pe ortofotoplanururi, spațiile acvatice urbane din 
municipiul București acopereau o suprafață de aproximativ 1208,8 ha (5,1% din teritoriul 
administrativ), din care 111 ha este situată în interiorul spațiilor verzi. Din acestea, 89,2% este 
reprezentată de lacuri, care și-au extins semnificativ suprafața (Figurile 12 și 13). 

Figura 12. Spații acvatice urbane în municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 
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Figura 13. Categorii de suprafețe acvatice în municipiul București 

 

Sursa: Iojă et al, 2018 

Conform Institutului Național de Statistică, suprafața de ape și bălți de pe teritoriul administrativ al 
municipiului București este de 908 ha, din care 8 ha în domeniul privat. Diferențele de suprafața sunt 
legate de faptul că INS-ul consideră suprafața acvatică la nivelul mediului de retenție, în cazul lacurilor, 
și nu consideră suprafețele mlăștinoase. 

Lacuri din municipiul București 

Cea mai mare parte a spațiilor acvatice urbane din municipiul București este reprezentată de lacuri 
(89,2%), care au un regim hidrologic parțial sau total controlat antropic. Lacurile acoperă zone cuprinse 
între 0,87 ha (Lacul Circului) și 241,6 ha (Lacul Morii) și sunt localizate în special în zonele periferice ale 
orașului și în parcurile urbane. Principalele surse de alimentare a lacurilor sunt apele de suprafață 
(râurile Dâmbovița și Colentina), apele subterane (izvoarele de terasă, sau artificial prin pomparea apei 
subterane) și a apele pluviale. Principalele lacuri din municipiul București sunt prezentate în Tabel 3. 

Tabel 4. Caracteristici generale ale lacurilor din municipiul București 

Nr. 
crt. 

Numele lacului 
și localizare 

Date tehnice 
generale 

Utilizare actuală Administrator 

1 
Lacul Morii, râul 
Dâmbovița 

Supr.:241,6 ha; 
Volum 14,7 mil. mc la 
NNR de 85 mdMN 

Piscicultură, irigaţii, 
atenuarea viiturilor, 
agrement, alimentarea 
cu apă a CET Grozăvești, 
asigurarea debitului de 
primenire pentru 
biefurile din aval, spălări 
periodice ale cuvei de 
apă curată  și spălări 
periodice ale cuvei de 
ape uzate  

Administrația Națională Apele 
Române, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 
București-Ilfov 

2 
Lacul Străulești, 
râul Colentina 

Supr.: 44 ha; Volum 
0,66 mil. mc la NNR 
de 86,35 mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

Mlaștini, 4%

Lacuri, 89%

Râuri și 
canale, 7%
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Nr. 
crt. 

Numele lacului 
și localizare 

Date tehnice 
generale 

Utilizare actuală Administrator 

3 
Lacul Grivița, 
râul Colentina 

Supr.: 75,85 ha; 
Volum 1,16 mil. mc la 
NNR de 84 mdMN 

Piscicultură, irigaţii, 
atenuarea viiturilor și 
agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

4 
Lacul Băneasa, 
râul Colentina 

Supr.: 40 ha; Volum 
0,62 mil. mc la NNR 
de 81 mdMN 

Piscicultură, irigaţii, 
atenuarea viiturilor și 
agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

5 
Lacul Herăstrău, 
râul Colentina 

Supr.: 77 ha; Volum 
2,39 mil. mc la NNR 
de 75,5 mdMN 

Piscicultură, irigaţii, 
atenuarea viiturilor și 
agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

6 
Lacul Floreasca, 
râul Colentina 

Supr.: 70 ha; Volum 
1,62 mil. mc la NNR 
de 75,5 mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

7 
Lacul Tei, râul 
Colentina 

Supr.: 80 ha; Volum 2 
mil. mc la NNR de 73 
mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

8 
Lacul Plumbuita, 
râul Colentina 

Supr.: 44 ha; Volum 
1,5 mil. mc la NNR de 
69 mdMN 

Piscicultură, irigaţii, 
atenuarea viiturilor și 
agrement 

Administrația Națională Apele 
Române, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 
București-Ilfov 

9 
Lacul Fundeni, 
râul Colentina 

Supr.: 88 ha; Volum 
0,85 mil. mc la NNR 
de 65,5 mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Națională Apele 
Române, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 
București-Ilfov 

10 
Lacul 
Pantelimon 1, 
râul Colentina 

Supr.: 93 ha; Volum 
2, 5 mil. mc la NNR 
de 63,5 mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Națională Apele 
Române, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 
București-Ilfov 

11 
Lacul 
Pantelimon II, 
râul Colentina 

Supr.: 260 ha; Volum 
12,3 mil. mc la NNR 
de 61 mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

12 
Lacul Cernica, 
râul Colentina 

Supr.: 341 ha; Volum 
7 mil. mc la NNR de 
54,1 mdMN 

Piscicultură, atenuarea 
viiturilor și agrement 

Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

13 
Lacul Circului, 
Parcul Circului 

Supr.: 0,75 ha; NNR 
de 75 mdMN 

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

14 
Lacul Titan, 
Parcul Titan 

Supr.: 26 ha; Volum 
0,52 milioane mc 

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

15 
Lacul Cișmigiu, 
Parcul Cișmigiu 

Supr.: 2,65 ha; Volum 
de 0,29 mil. mc 

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

16 
Lacul Carol, 
Parcul Carol 

Supr.: 2 ha; Volum de 
0,02 mil. mc 

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

17 
Lacul Cișmigiu, 
Parcul Cișmigiu 

Supr.: 0,8 ha; Volum 
de 0,16 mil. mc 

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

18 
Lacul Național, 
Parcul Național 

Supr.: 2,65 ha; Volum 
de 0,29 mil. mc 

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 

19 
Lacul 
Tineretului, 
ParcTineretului 

Supr.: 13,5 ha; Volum 
de 0,2 mil. mc,  

Agrement 
Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement, Primăria 
municipiului București 
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Nr. 
crt. 

Numele lacului 
și localizare 

Date tehnice 
generale 

Utilizare actuală Administrator 

20 
Lacul 
Moghioroș, 
Parcul D Taberei 

Supr.: 1,64 ha; Volum 
de 0,02 mil. mc,  

Agrement 
Administrația Domeniului 
Public, sector 6 

21 
Lacul Morarilor, 
Parcul Morarilor 

Supr.: 1,12 ha; Volum 
de 0,04 mil. mc 

Agrement 
Administrația Domeniului 
Public, sector 2 

22 
Lacul Sticlăriei, 
Parcul Vergului 

Supr.: 2,2 ha; Volum 
de 0,05 mil. mc 

Agrement 
Administrația Domeniului 
Public, sector 2 

Sursa: Planșă proprie 

În Parcul Natural Văcărești,  în special în zona de nord a acestuia (spre Splaiul Unirii) sunt mai multe 
lacuri naturale, rezultate din acumularea apelor din izvoarele ascensionale și din precipitații. Acestea 
au suprafețe și niveluri variabile, influențate considerabil de condițiile meteorologice. Acestea sunt 
parte a unei zone umede ce a fost considerată cu valoare de importantă pentru conservarea 
biodiversității. 

Râurile și canalele din municipiul București 

Cele două râuri principale care traversează orașul (Dâmbovița și afluentul ei Colentina) aparțin 
bazinului hidrografic al Argeșului. Acestea au o lungime totală de 65,7 km și sunt complet transformate 
antropic, fiind canalizate sau transformate pe unele secțiuni în lacuri. Regimul lor este controlat pentru 
a asigura protecția împotriva inundațiilor și cerințele de apă din municipiul București.  

• Râul Dâmbovița până la intrarea în Lacul Morii (derivația Dragomirești-Chitila) este îndiguit pe 
ambele maluri și are debitul controlat prin derivațiile din amonte. Are o lungime de 6,1 km, 
fiind acompaniat de incinte inundabile pe o lungime de 3,6 km.  

• Râul Dâmbovița între Lacul Morii şi Glina  (16,442 km) este numit Canalul colector A0. Canalul 
este de tip cuvă, cu secțiune trapezoidală betonată, cu lățime variabilă (între 16-30 m în zona 
de fund și între 34-44 la nivelul splaiurilor). Capacitatea canalului este de maxim 70 mc/s. 
Canalul este împărțit în 11 incinte prin intermediul unor biefuri, prezentate în tabelul 4. 

• Canalul Stația Roşu – Lacul Morii (1,5 km) are secțiune trapezoidală din beton armat și un debit 
maxim de 4,8 mc/s ce curge gravitațional (debit mediu de 2,8 mc/s). 

• Râul Colentina (Canalul Plumbuita – Fundeni) realizează conexiunea dintre lacurile Plumbuita 
și Fundeni, lungimea acestuia fiind de 0,7 km. 

Tabel 5. Caracteristici tehnice generale ale biefurilor de pe râul Dâmbovița 

Nr. 
crt. 

Numele biefului Noduri hidrotehnice Lungime 
Nivel normal 
de retenție 

Volum de apă 

1 Grozăvești Lacul Morii-Grozăvești 1,72 km 74,8 m 174945 mc 

2 Ștefan Furtună Grozăvești-Ștefan Furtună 0,886 km  13,6 m 92419 mc 

3 Eroilor Ștefan Furtună-Eroilor 0,559 km  72,45 m 44810 mc 

4 Operetă Eroilor-Operetă 1,896 km 71,02 m 102035 mc 

5 Mărășești Operetă-Mărășești 1,463 km  69,4 m 117748 mc 

6 Timpuri Noi Mărășești-Timpuri Noi 0,583 km  68,25 m 34032 mc 

7 Mihai Bravu Timpuri Noi – Mihai Bravu 0,962 km 67,25 m 52763 mc 

8 Vitan Mihai Bravu - Vitan 2,007 km 65 m 150611 mc 

9 Sere Vitan - Sere 0,630 km 63 m 105200 mc 

10 Popești Sere-Popești 4,110 km 59 m 590400 mc 

11 Glina Popești-Glina 1,904 km 51 m 326100 mc 

Sursa: Planșă proprie  
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În prezent nu mai există vreun sector natural de râu în municipiul București. Prezintă potențial pentru 
o reconfigurare a albiei în special sectorul situat între nodurile hidrotehnice Sere și Glina, însă 
investițiile necesare sunt semnificative. 

Mlaștinile din municipiul București 

Zonele mlăștinoase au reprezentat unul dintre peisajele specifice zonei Bucureștilor în perioada Evului 
Mediu. Ele reprezentau 73% din totate suprafețele acvatice din actualul teritoriu al municipiului 
București. Lucrările de sistematizare realizate au urmărit limitarea suprafețelor acestora, întrucât erau 
considerate zone insalubre și nesigure. Relevante sunt lucrările realizate în anii 30 pe Valea Colentinei, 
unde erau înregistrate 70% din cazurile de malarie din oraș, mlaștinile și bălțile fiind considerate un 
habitat perfect pentru țânțari.  

Zonele mlaștinoase acoperă 4,16% din suprafața totală a spațiilor acvatice urbane, fiind situate în 
periferia de sud-est și nord-vest a municipiul București. Unele dintre aceste zone sunt utilizate pentru 
depozitarea organizată sau neorganizată a deșeurilor.  

Un statut special în categoria zonelor umede îl are incinta Văcărești, care reprezintă o zonă umedă ce 
constă din asocierea unor lacuri și zone mlăștinoase. Rezultată din abandonarea lucrărilor de 
construcție ale amenajării hidrotehnice Văcărești, incinta a cunoscut o dinamică foarte interesantă, 
caracterizată printr-o succesiune naturală, impulsionată și de izvoarele ascensionale ce au dat naștere 
unor suprafețe lacustre și mlăștinoase. Zona este înconjurată de un dig cu lungimea de 6,5 km. În zona 
au fost identificate peste 100 specii de păsări, mamifere mici, precum și unele specii de pești, amfibieni 
și reptile. 

In 2014, zona a fost declarată zonă protejată urbană de către Guvernul României pe o suprafață de 
183 ha (https://naturvation.eu/nbs/bucuresti/vacaresti-nature-park, accesat în 22 aprilie 2019).  

Componentele antropice ale infrastructurii albastre ale municipiului București 

În categoria infrastructurii albastre au fsot incluse și o serie de componente antropice, care au rol 
important în creșterea potențialului de valorificare al resurselor de apă în București, chiar dacă ele sunt 
complet deconectate de la procesele ecologice naturale. Au fost considerate în această categorie 
ștrandurile, piscinele și spațiile de agrement. 

Ștrandurile 

Ștrandurile sunt spații amenajate, cu bazine de înot, care funcționează în special vara. Principalele 
ștranduri din municipiul București sunt: Drumul Taberei, Tineretului, Dâmbovița (Crângași), Uverturii 
(Dreptății), Berceni, Văcărești (Copiilor), Titan Cara și Giulești. Administratorii acestor ștranduri sunt 
diferite firme cu capital privat. 

• Ștrandul Drumul Taberei (Aleea Drumul Taberei nr. 115) are trei bazine, două pentru adulți și 
unul pentru copii. Deține ca spații complementare plajă din gazon, bar, terasă, fast-food, spațiu 
de joacă, fiind dotat cu șezlonguri și umbrele. Are o capacitate de 2000 de locuri.  

• Ș00andul Tineretului 2019 (Str. Primo Nebiolo nr. 1 - Piața Presei Libere / Sector 1) este deschis 
în anul 2010, fiind destinat publicului larg. Deține o plajă de tip gazon, precum și facilități de 
alimentație publică.  

• Ștrandul Titan Cara (Parcul Titan, Piața Nicolae Grigorescu / Sector 3) se află în apropierea 
Parcului Titan, fiind unul dintre cele mai importante ștranduri din capitală. 

• Ștrandul Uverturii (Str. Dreptății nr. 12, Sector 6)  este recent renovat și dispune de un bazin 
mare pentru adulți și o piscină pentru copii. Are plajă, terasă, bar, restaurant, dușuri și cabine.  

• Ștrandul Dâmbovița - Crângași - Ciurel (Șoseaua Virtuții, în aproprierea Pieței Crangași, Sector 
6) este unul dintre ștrandurile vechi ale capitalei. Are trei bazine pentru adulți și două pentru 
copii. Ca spații conexe deține plajă cu nisip, sezlonguri, umbrele, două spații de joacă pentru 
copii, mese tenis de masă, două terenuri de fotbal, teren tenis de câmp. 

https://naturvation.eu/nbs/bucuresti/vacaresti-nature-park
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• Ștrandul Berceni (Str. Izvorul Oltului nr. 9, Sector 4) deține un bazin pentru adulți și două pentru 
copii. Are ca spații conexe două terenuri de tenis, unul de fotbal, unul de minigolf și unul de 
baschet. Plaja e cu nisip si gazon.  

• Ștrandul Copiilor - Văcărești (Str. Pridvorului 25, Sector 4) are un bazin olimpic, pentru adulți, 
și patru bazine mici pentru copii. Plaja e cu gazon. Baza sportivă include doua terenuri de volei 
pe nisip, două terenuri pentru fotbal sau tenis.  

• Ștrandul Giulești (Calea Giulești nr. 240, Sector 6) are o capacitate de 100 de persoane, 
deținând un bazin de dimensiuni mici. Nu are dotari auxiliare.  
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Figura 14. Distribuția ștrandurilor în legătură cu spațiile rezidențiale din municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 

Zone de agrement situate în lungul cursurilor de apă 

Zonele de agrement din municipiul București erau amenajate pe malul râului Colentina, relevante fiind 
Grivița II, Băneasa, Floreasca I, Floreasca II, Complex Sportiv RADET, Complex sportiv Chefalul, Complex 
Tei Toboc, Complex Sportiv Stundețesc Tei, baza Cernica, baza Pantelimon. Aceste baze sportive erau 
multifuncționale, unele fiind autorizate pentru cazare, alimentație publică, dar niciuna ca Ștrand 
pentru funcția de îmbăiere, din cauza calității proaste a apei lacurilor de pe Colentina. Puține dintre 
aceste baze sportive mai funcționează în prezent, însă niciuna nu are potențial pentru a fi amenajată 
și pentru funcții de îmbăiere.   



31 

1.3.1.5. Dinamica componentelor infrastructurii verzi și albastre în municipiul 
București 

Analiza dinamicii componentelor infrastructurii verzi și albastre a municipiului București s-a realizat pe 
baza hărților istorice și imaginilor aeriene, fiind considerat intervalul 1856-2016. 

Tabel 6. Hărți și imagini aeriene utiizate pentru evaluarea dinamicii componentelor infrastructurii verzi și 
albastre 

Perioada Harta Anul Scara 

T1 
Harta Marshal Fligely’ (Wallachia, 1855–1859) 1856 1:28,800 

Harta Jung (“Plan der Stadt Bukurest”) 1856 1:5,760 

T2 
Harta topografică în proiecție Lambert–Cholesky (“Planul director de 
tragere”) 

1938 1:20,000 

T3 Harta topografică în proiecție Gauss–Krüger 1954 1:25,000 

T4 Harta topografică în proiecție Gauss–Krüger 1974 1:25,000 

T5 Ortofotoplan 2005 1:5,000 

T6 Ortofotoplan 2016 1:5,000 

Sursa: T1 http://mapire.eu/en/ și Muzeul Municipiului București; T2 http://www.geo-
spatial.org/harti/download-planuri-tragere.php; T3-T4: Universitatea din București, Facultatea de Geografie; 

și T5-T6: site-ul google.com 

Informațiile privind categoriile de parcuri și spații acvatice urbane (mlaștini, lacuri și râuri) au fost  
extrase prin digitizarea individuală a fiecărei hărți. Pentru intervalul de timp T1-T4, suprafețele acvatice 
urbane au fost digitizate pe baza simbolurilor de pe hartă și a metadatelor disponibile. Pentru T5 și T6, 
digitizarea a fost efectuată pe baza interpretării imaginii aeriene (vezi tabelul de mai sus). 

Folosind informațiile extrase, au fost calculați mai mulți indicatori adecvați pentru evaluarea 
suprafețelor verzi și acvatice urbane pentru întreg teritoriul municipiului București: 

- suprafața și procentul din suprafața totală; 

- amplasarea în raport cu zonele construite și cu spațiile verzi (în interior, periferic și în afara 
intravilanului/spațiului verde). 

Pentru dinamica spațiilor verzi și acvatice urbane au fost identificate următoarele categorii:  

a) suprafețe verzi/acvatice urbane care și/au păstrat poziția, chiar dacă au fost transformate 
antropic;  

b) suprafețe verzi/acvatice urbane pierdute (transformate în terenuri agricole, zone 
construite, spații verzi, depozite de deșeuri sau în alte categorii de suprafețe acvatice 
urbane);  

c) suprafețe verzi/acvatice urbane noi (create prin acțiuni antropice prin conversia altor 
tipuri de utilizări ale terenurilor). 

1.3.1.6. Dinamica componentelor infrastructurii albastre în municipiul București 
între 1856-2015 

Primele modificări de amploare ale configurației rețelei hidrografice a municipiului București s-au 
realizat în anul 1774, ca urmare a inundațiilor catastrofale provocate de revărsarea Dâmboviței. Astfel, 
în timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti se construiește un canal de derivație de 8 km lungime care 
deversează volumele mari de apă ale Dâmboviței în râul Sabar, prin intermediul afluentului Ciorogârla. 
Ulterior pe acest canal, în apropiere de Brezoaele, s-a construit un stăvilar de priza care asigura 
descărcarea spre Ciorogârla a unui debit de maxim de 300 mc/s. Tot aici s-a construit și un apeduct 
prin care se dirija către stația de tratare a apei de la Arcuda un debit de 8 mc/s. Odată cu realizarea 
acestor lucrări, stăvilarul de la Lungulețu este dezafectat, iar Dâmbovița își modifica traseul de-a lungul 

http://mapire.eu/en/
http://www.geo-spatial.org/harti/download-planuri-tragere.php
http://www.geo-spatial.org/harti/download-planuri-tragere.php
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canalului de derivație dintre Lungulețu și Brezoaele și mai departe de-a lungul canalului săpat până la 
Arcuda. 

Figura 15. Distribuția spațiilor acvatice în anul 1856 în municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 

În anul 1856, spațiile acvatice urbane din municipiul București reprezentau 838 ha (3,5% din limita 
administrativă actuală), 73% fiind mlaștini, 15% lacuri și 12% râuri (Fig. 15, 16, 17). 97% din suprafețe 
acvatice urbane erau situate în afara zonelor construite (Fig. 18). Ulterior, începând cu 1865, au fost 
efectuate lucrări de lărgire a albiei cu dezafectarea morilor, iar între 1868 – 1870 și 1880 – 1886 se 
realizează canalizarea Dâmboviței de la Grozăvești până în aval de Vitan. Între 1880-1882 a început și 
rectificarea cursului Dâmboviței în București și chiar în aval. Ulterior, între 1898 - 1900, albia canalizată 
se prelungește amonte până la Ciurel, pentru a se evita repetarea inundării cartierelor Grozăvești și 
Cărămidari. 

Amenajarea albiei Dâmboviței s-a făcut pe un traseu geometrizat, care tăia numeroasele meandre ale 
râului. Totuși, s-a urmărit ca panta rezultata sa nu fie prea mare, fapt care a dus în mod paradoxal la 
scăderea capacitații de transport a albiei din amonte spre aval. 

Între anii 1856 și 2016, suprafețele acvatice urbane au crescut cu 371 ha (aproximativ 44% față de 
valoarea inițială inițială) (Fig. 15, 16 și 17, Tabel 6). Majoritatea suprafețelor acvatice urbane au fost 
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incluse în municipiul București prin extinderea orașului, crescându-le semnificativ vulnerabilitatea la 
degradare.  

Cea mai mare parte a suprafețelor acvatice naturale au fost distruse sau au suportat intervenții 
antropice semnificative. În total, 92% din mlaștini (561 ha) au fost pierdute prin conversii în lacuri, zone 
construite, terenuri agricole, spații verzi sau depozite de deșeuri. Râurile au fost canalizate sau distruse 
complet din rațiuni de igienă sau pentru managementul inundațiilor. Cele mai importante pierderi au 
fost înregistrate în lungul văii Dâmboviței, în special în zona centrală a orașului. 

Figura 16. Dinamica suprafețelor acvatice urbane în perioada 1856-2016, prezentând pierderile (de exemplu, 
-198 ha), câștigurile (i.e., 296 ha), și conversia în alte utilizări 

 

Sursa: Iojă et al, 2018 
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Tabel 7. Dinamica suprafețelor acvatice în perioada 1856–2016 

Indicator 
Time moment 

1856 1938 1954 1974 2005 2015 

Suprafața acvatică urbană totală, din care (ha): 838 640 594 891 1223 1209 

 Zone mlăștinoase (ha) 612 268 210 104 60 50 

 Lacuri (ha) 127 320 316 757 1080 1079 

 Râuri (ha) 99 52 68 30 83 80 

Ponderea suprafețelor acvatice urbane din totalul 
suprafeței administrative (%) 

3.5 2.7 2.5 3.7 5.1 5.1 

Ponderea suprafețelor acvatice urbane situate în 
parcuri (%) 

8.0 4.3 20.3 16.7 15.7 15.8 

Sursa: Iojă et al, 2018 

În evoluția suprafețelor acvatice urbane se pot distinge două perioade majore: (a) 1856-1954 (T1-T3), 
când 30% din suprafețele acvatice urbane au fost transformate în zone construite și agricole (290 ha, 
dintre acestea fiind mlaștini) și au fost proiectate doar câteva parcuri urbane izolate (11 parcuri cu 362 
ha); și (b) după 1954 (T4-T6), când suprafețele acvatice urbane au crescut cu 614 ha, în special datorită 
implementării sistemului de apărare împotriva inundațiilor în regiunea București și extinderii parcurilor 
mari la 710 ha (Fig. 15 și 16, Tabel 6). 

Crearea de noi parcuri urbane începută în 1854 a condus la creșterea suprafeței lacurilor urbane. 
Astfel, toate parcurile importante au inclus o zonă acvatică, mai mult sau mai puțin transformată 
antropic. În puține cazuri s-a menținut o aprovizionare naturală, în cele mai multe situații 
aprovizionarea fiind controlată parțial sau total antropic. Astfel, suprafața lacurilor din parcuri a variat 
între 2 ha în 1856 (8% din suprafața spațiului verde) la 111 ha în 2016 (16% din suprafața spațiului 
verde). 

În perioada analizată, 259 ha de ape urbane au fost complet distruse. Cea mai mare rată a suprafețelor 
acvatice urbane pierdute a fost între 1856-1938 (198 ha) și 1938-1974 (46 ha), 76% din apele urbane 
pierdute fiind mlaștini (aproximativ 390 ha). Între anii 1938 și 1954 a fost implementat un program 
amplu de asanare a mlaștinilor, modificare a cursurilor râurilor și de control al inundațiilor, în special 
în lungul râurilor Dâmbovița și Colentina.  

În acest timp, 51,3 km de râuri au fost pierdute (drenate sau transformate în suprafețe construite) sau 
transformate în canale. Cea mai mare rată a suprafețelor acvatice urbane pierdute s-a datorat 
transformării lor în zone construite (47%) și terenuri arabile (25%), în timp ce numai 10% au fost 
transformate în spații verzi. 18% din suprafețele acvatice urbane pierdute au fost transformate în 
depozite de deșeuri (Fig. 16). 

Datorită expansiunii orașului în perioadele 1954-2005, o suprafață mare a spațiilor acvatice urbane 
(mlaștini și lacuri) a fost inclusă în zona construită (Fig.17) și a cunoscut mari transformări: drenarea 
de mlaștini, reconfigurarea albiilor râurilor și extinderea lacurilor de-a lungul râurilor Dâmbovița și 
Colentina. 
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Figura 17. Dinamica suprafețelor acvatice urbane între 1856 și 2016 

 

Sursa: Iojă et al, 2018 
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Figura 18. Dinamica ponderii suprafețelor acvatice urbane funcție de poziția față de suprafețele construite 

 

Sursa: Iojă et al, 2018 

Un total de 869 ha de suprafețe acvatice urbane noi au fost realizate pentru a controla inundațiile și 
pentru a îmbunătăți estetica orașului, 80% fiind lacuri artificiale. Aproximativ 206 ha din aceste lacuri 
au fost create prin conversia mlaștinilor (185 ha) și a râurilor (21 ha).  

În plus, abandonarea proiectului lacului Văcărești a favorizat dezvoltarea unei zone umede mari, cu 
mlaștini și lacuri incluse în Parcul Natural Văcărești. 

1.3.1.7. Zone cu modificări semnificative ale componentelor infrastructurii albastre 

În municipiul București, componentele infrastructurii albastre au suferit schimbări semnificative din 
punct de vedere structural și funcțional. Unele dintre acestea au fost distruse, altele au fost modificate 
pentru a fi amplificată valoarea de utilizare, altele au fost create antropic. Se pot detașa patru zone cu 
modificări semnificative ale infrastructurii albastre: 

1. Zona centrală a municipiului București, unde s-au înegistrat scăderi semnificative ale 
suprafeței. Au desființate cursuri de apă, lacuri și zone mlăștinoase și au păstrate doar 
canalul colector al Dâmboviței (A0) și Lacul Cișmigiu (Fig. 19). 

2. Valea Colentinei, unde a reconfigurată complet Lunca Colentinei prin amenajarea unei 
succesiuni de lacuri de acumulare, unele pe amplasamentul fostelor bălți și zone 
mlăștinoase (Fig. 20). 

3. Zona Lacului Morii, unde s-a realizat o extindere semnificativă a suprafeței acvatice prin 
amenajarea lacului de acumulare (Fig. 21). 

4. Zona Văcărești, unde prin abandonul lucrărilor la Lacul Văcărești a apărut o zonă umedă 
cu o succesiune naturală destul de interesantă (Fig. 22). 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1856 1938 1954 1974 2005 2016

Interior Periferic Exterior



37 

Figura 19. Dinamica suprafeței acvatice în zona centrală a municipiului București 

 

Sursa; Planșă proprie 
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Figura 20. Dinamica suprafeței acvatice în lungul râului Colentina 

 

Sursa: Planșă proprie 

Figura 21. Dinamica suprafeței acvatice în zona Lacului Morii 

 

Sursa: Planșă proprie 
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Figura 22. Dinamica suprafeței acvatice în zona Văcărești 

 

Sursa: Planșă proprie 
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Figura 23. Zone cu transformări pozitive și negative ale suprafeței componentelor infrastructurii albastre în 
municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 

1.3.1.8. Dinamica componentelor infrastructurii verzi 

Dinamica componentelor infrastructurilor verzi este una ascedentă, în special datorită extinderii 
suprafeței orașului. Este evidentă scăderea disponibilului de spațiu verde de tip parc pe cap de locuitor 
după 1990, în special pe fondul retrocedărilor și a extinderii suprafețelor construite rezidențiale. 
Scăderea suprafeței se observă deopotrivă la parcurile de interes metropolitan și la cele de cartier (vezi 
tabelul de mai jos). 
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Tabel 8. Dinamica categoriilor de parcuri în municipiul București în perioada 1948-2014 

An/Categorie 

1948 1976 1990 2000 2014 

Nr. 
Suprafață 

(ha) 
Nr. 

Suprafață 
(ha) 

Nr. 
Suprafață 

(ha) 
Nr. 

Suprafață 
(ha) 

Nr. 
Suprafață 

(ha) 

Metropolitan 2 176.2 4 381.75 4 401.91 4 380.07 4 380.07 

Municipal 3 69.74 5 95.5 6 130.39 6 123.29 6 123.29 

District 4 17.29 27 172.86 79 268.3 75 260.19 76 249.89 

Tranzit 1 1.61 3 14.7 16 48.04 16 37.36 16 37.36 

Sub 1 ha 0 0 7 4.07 47 19.13 43 16.62 44 16.74 

Peste 1 ha 10 264.85 32 660.75 58 830 58 784.3 58 773.88 

Centrul 
orașului 

6 74.54 12 169.7 38 234.91 34 226.2 34 226.13 

Zona 
periferică 

5 190.31 32 495.12 74 614.44 73 574.72 74 564.49 

Sursa: Planșă proprie 

1.3.1.9. Servicii ecosistemice asociate infrastructurii albastre din municipiul 
București 

Istoric, ecosistemele urbane au avut o atracție pentru ecosistemele acvatice, care le-au furnizat servicii 
ecosistemice extrem de diverse. Inițial acestea au funcționat ca furnizoare de resurse de hrană și apă, 
apoi ca receptoare și reglatoare al externalităților urbane, pentru ca in prezent să fie valoroase 
economic, în special datorită serviciilor ecosistemice culturale și de reglare. Valorificarea nesustenabilă 
a bunurilor și serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice, precum și modificările suportate pentru 
limitarea deserviciilor de mediu (de exemplu, canalizarea cursurilor de apă, asanarea zonelor 
mlăștinoase) au favorizat reducerea semnificativă a valorii acestor teritorii.  

Reconsiderarea importanței ecosistemelor acvatice în mediile urbane au permis valorizarea superioară 
a unor beneficii, precum retenția naturală a apei pluviale, oferirea de refugiu pentru speciile de plante 
și animale, facilitarea migrației speciilor, alături de beneficiile psihologice, de relaxare ori spirituale.  

Pentru municipiul București au fost considerate servicii ecosistemice prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 9. Servicii furnizate de ecosistemele acvatice evaluate în municipiul București 

Categorie servicii ecosistemice Exemplificare 

Servicii ecosistemice de aprovizionare 
• Apă pentru activități industriale, publice și agricole, 

producerea de energie electrică 

• Resurse piscicole 

Servicii ecosistemice de reglare 

• Controlul scurgerii în suprafață 

• Protecția împotriva inundațiilor 

• Minimizarea efectelor schimbărilor climatice la nivel 
local/regional 

• Circulația nutrienților și a poluanților 

Servicii ecosistemice culturale 

• Recreere 

• Sport 

• Îmbunătățirea peisajului urban 

• Valoare educațională și turistică 

• Creșterea valorii proprietăților 

Sursa: Planșă proprie 
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1.3.1.10. Servicii ecosistemice de aprovizionare ale infrastructurii albastre din 
Municipiul București 

Principalul serviciu ecosistemic de aprovizionare asociat infrastructurii albastre din municipiul 
București este cel de furnizare a apei necesare pentru procese industriale, pentru irigarea spațiilor 
verzi și spălarea spațiilor publice. 

La acesta se adaugă pescuitul, care deși nu este permis, apare pe toate suprafețele acvatice din 
municipiul București. Principala categorie care practică pescuitul este reprezentată de pensionari (circa 
90%), care folosesc peștele pescuit pentru consum. Cea mai atractivă zonă pentru practicarea pescuitul 
este Lacul Morii, unde apare și cel mai mare număr de pescari.  

1.3.1.11. Serviciile ecosistemice de reglare ale infrastructurii albastre din Municipiul 
București 

Serviciile ecosistemice de reglare generate de infrastructura albastră se referă în special la moderarea 
climatului, îmbunătățirea calității aerului și moderarea efectelor negative ale orașului asupra calității 
apei. 

În scopul evaluării acestor servicii ecosistemice, în cadrul proiectului EMERSA (2016-2017), Metode 
experimentale pentru evaluarea serviciilor ecosistemice ale lacurilor urbane in contextul schimbărilor 
climatice globale, lacurile din București  au făcut obiectul monitorizării unor parametri de mediu, 
respectiv: 

• Pentru evaluarea influenței corpurilor de apă asupra calității aerului urban a fost organizată o 
rețea de monitorizare de 51 puncte în zona Lacului Morii. În aceste puncte au fost monitorizate 
lunar: concentrația medie de pulberi în suspensie, numărul de pulberi de 0,3 μm, 0,5 μm, 1 
μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, concentrația de CO și CO2. 

• Pentru evaluarea serviciilor de moderare a efectelor negative asupra calității apei generate de 
mediu urban au fost monitorizați indicatori de calitatea apelor în 20 de puncte din municipiul 
București cu frecvență trimestrială. Rețeaua de monitorizare a avut în vedere surprinderea 
diferențelor de calitate a apei între ceea ce intră în fiecare lac și ce iese.  

• Pentru monitorizarea influenței lacurilor asupra dinamicii temperaturii și umidității au fost 
utilizati senzori; 

Rezultatele proiectului au evidențiat influența clară a infrastructurii albastre asupra calității aerului (în 
special în scăderea concentrației de pulberi în suspensie, în special a celor de dimensiuni reduse), 
asupra dinamicii temperaturii și umidității (creșterea umidității și scăderea temperaturii aerului în 
timpul verii) și rolul de stocare a poluanților la nivelul lacurilor (în special din cauza procesului de 
sedimentare și a activității biologice).   

În ceea ce privește influența Lacului Morii asupra calității aerului este evident rolul pentru scăderea 
numărului și concentrației de particule in suspensie de dimeniuni reduse (sub 10 micrograme) (Fig. 24). 

Analiza datelor furnizate de senzorii de temperatură și umiditate, evidențiază la nivelul profilelor 
transversale tendința de scădere a temperaturii în timpul zilei și creștere a acesteia în timpul nopții, 
odată cu creșterea distanței față de linia apei (Fig.25). Pe de altă parte, temperatura medie pe profile 
longitudinale indică variații foarte reduse în funcție de distanța față de lac (<0.5°C). Umezeala relativă 
(%) scade ușor pe cele 3 aliniamente longitudinale (59.9% pentru L1; 59% pentru L2; 58.1% pentru L3), 
ceea ce sugerează influența lacului și scăderea rapidă a acesteia din punct de vedere al umidității 
aerului (Fig. 26). 
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Figura 24. Dinamica spațială a numărului de particule cu dimensiunea sub 10 µm în zona Lacului Morii 

 

Sursa: Planșă proprie 

Figura 25. Temperatura medie a aerului pe profile transversale (P1-P5) în zona Lacului Morii. 

 

Sursa: Planșă proprie 
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Figura 26. Temperatura medie, maximă și minimă a aerului pe profile longitudinale în zona Lacului Morii. 

S1, S2, S3, S4 – senzori în ordinea distanței față de linia apei. A. – ziua; B. – noaptea 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 

Figura 27. L1 profilul cel mai aproape de lac; L3 profilul cel mai distanțat. A. ziua, B. noaptea 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 

Capacitatea de epurare a lacului Morii a permis o încadrare a râului Dâmbovița la vărsare (stăvilarul 
Ciurel) în starea ecologică bună la majoritatea indicatorilor.Capacitatea de diminuare a nivelului de 
poluare provenit din amonte este vizibilă în cazul compușilor fosforului (Fig. 17). Valorile cele mai 
ridicate au fost înregistrate în amonte de lacul de acumulare pe râul Dâmbovița, concentrațiile scăzând 
la ieșirea apei din lac și încadrându-se în limitele stării ecologice bună (Fig. 27). 
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Figura 28. Concentrațiile de fosfor mineral (mg/l) – Lacul Morii și deversare 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 

La aceste servicii ecosistemice de reglare trebuie adăugată funcția de protecție împotriva inundațiilor 
și de receptor al apelor pluviale. 

1.3.1.12. Servicii ecosistemice culturale aferente lacurilor urbane ale infrastructurii 
albastre din Municipiul București 

Metodele de evaluare a serviciilor ecosistemice culturale sunt diverse, și includ cel mai frecvent 
metode socio-culturale de evaluare (precum evaluarea preferințelor sau utilizării, a timpului petrecut, 
chestionare, expert-opinion sau metode narative) dar și metode mai complexe precum metode de 
evaluare monetară (transferul beneficiilor, analize diverse de cost) sau metode sintetizatoare 
(bayesiene, multicriteriale sau pe bază de scenarii).  

Pentru municipiul București, evaluarea serviciilor culturale ale lacurilor urbane a fost realizată prin 
chestionare și prin metoda expert-opinion, pe baza unui eșantion de 102 persoane (Lacul Morii) și 119 
persoane în cazul Lacului Herăstrău 

Percepția populației locale (a rezidenților și a vizitatorilor) privind serviciile ecosistemice culturale 
generate de lacuri a fost folosită pentru a evidenția cele mai apreciate, dar și cele mai puțin apreciate 
servicii culturale. Chestionarele au fost aplicate atât pe teren, cât și online. Au fost evaluate 17 servicii 
ecosistemice culturale grupate în 3 categorii majore (vezi tabelul de mai jos) și apreciate de către 
respondenți pe o scală de tip Likert (“foarte redusă”, “redusă”, “moderată”, “ridicată”, “foarte 
ridicată”). 
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Tabel 10. Serviciile ecosistemice culturale evaluate 

I. Recreere pasivă II. Recreere activă III. Alte servicii culturale 

• Desfășurarea de activități 
creative (poezie, pictură, 
fotografie) 
• Admirarea peisajului 
• Observarea unor plante și/sau 
animale 
• Picnic 
• Spațiu de evadare din rutina 
zilnică 
• Ameliorarea sănătății psihice 

• Plimbare 
• Practicarea diferitelor sporturi 
acvatice 
• Scăldatul 
• Practicarea pescuitului sportiv 
• Socializare 
• Participarea la evenimente 
organizate 

• Desfășurare de cercetări 
științifice 
• Derularea de activități 
educaționale 
• Oferă un element de identitate 
locală 
• Importanță spirituală 
• Importanță istorică și culturală 

Sursa: Planșă proprie 

În ceea ce privește profilul respondenților, cei mai mulți dintre aceștia au vârsta cuprinsă între 19-35 
ani, existând un echilibru între numărul persoanelor de sex masculin și al celor de sex feminin. 

Serviciile ecosistemice culturale (aparținând categoriei ‘recreere pasivă’) apreciate cel mai mult atât 
de către vizitatori și rezidenți sunt cele referitoare la aspectele estetice și de evadare din rutina zilnică. 
În ceea ce privește serviciile culturale cel mai puțin apreciate se remarcă cele legate de observarea 
unor plante și animale. Lipsa aprecierii biodiversității de către populație arată că lacurile urbane nu 
reprezintă pentru aceștia un loc pentru a învăța despre natură, ci doar un loc important pentru 
recreere (Fig. 29).  

Figura 29. Servicii ecosistemice culturale, categoria recreere pasivă, apreciate de către populație în 
municipiul București 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 

În ceea ce privește serviciile ecosistemice culturale din categoria ‘recreere activă’, cele mai apreciate 
servicii atât de către vizitatori și rezidenți, cât și de către experți sunt cele referitoare la plimbare și 
socializare.  

Pe de altă parte, lacurile urbane nu sunt apreciate pentru activități precum scăldat, pescuit sau sporturi 
acvatice (vezi figura de mai jos). Acest lucru se poate datora lipsei unor infrastructuri pentru 
practicarea unor astfel de sporturi și a faptului că în multe lacuri urbane scăldatul, pescuitul sau 
practicarea unor sporturi acvatice sunt interzise conform legislației.  
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Figura 30. Servicii ecosistemice culturale, categoria recreere activă, apreciate de către populație în municipiul 
București 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 

Referitor la serviciile ecosistemice culturale aparținând celei de-a treia categorii, identitatea locală este 
percepută ca fiind cel mai important serviciu oferit de lacurile urbane. Acest lucru arată atașamentul 
respondenților față de lacurile urbane. Acest atașament se dezvoltă ca urmare a amintirilor de-a lungul 
timpului pe care respondenții le au în aceste spații, ca rezultat al frecventării dese sau locuirii în 
proximitatea acestora. În ceea ce privește serviciile culturale cel mai puțin apreciate, vizitatorii și 
rezidenții consideră că lacurile urbane nu oferă oportunități pentru implicarea lor în ativități 
educaționale.  

În ambele studii de caz, pentru categoria ‘recreere activă’ (Lacul Morii și Lacul Herăstrău), activitățile 
care implică plimbare și socializare sunt cele mai apreciate (Fig. 30Eroare! Fără sursă de referință.). 
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Figura 31.  Serviciile ecosistemice culturale (categoria recreere activă) pentru lacurile urbane din municipiul București 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 

Importanța lacurilor pentru sentimentul identității locale este cea mai apreciată din ultima categorie de servicii ecosistemice culturale (Fig. 31). Cu toate 
acestea, identitatea locală este mai slab identificată în cazul Lacului Morii. Acest lucru poate fi justificat în cazul lacului Morii de schimbările care se produc în 
teritoriu și amenință identitatea locală: extinderea construcțiilor, în special pe malul drept al lacului, deteriorarea infrastructurilor rămase ca urmare a 
proiectului de agrement neterminat din perioada comunistă.  

Figura 32. Alte serviciile ecosistemice culturale pentru lacurile urbane din municipiul București 

 

Sursa: Proiectul EMERSA (2018) 
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Importanța sistemelor urbane ecologice (lacuri, râuri, infrastructuri verzi) și implicit a ecosistemelor 
acvatice în furnizarea serviciilor ecosistemice climatice este majoră în contextul problemelor cu care 
se confruntă societățile urbane. Sistemele ecologice urbane au rol de efect de răcorire, atenuarea 
efectului insulei de căldură și stocarea carbonului contribuind astfel la reglarea climatului și 
minimizarea efectelor schimbărilor acestuia. 

De altfel, din analiza realizată se observă clar faptul că atât populația, cât și experții valorizează anumite 
categorii de servicii ecosistemice, precum alimetarea cu apă, aprovizionarea cu hrană, moderarea 
climatului, înfrumusețarea peisajului, spațiu pentru plimbare și spațiu pentru activități creative (vezi 
tabelul de mai jos). 

Tabel 11. Evaluarea serviciilor ecosistemice furnizate de către spațiile acvatice urbane prin intermediul 
rezidenților, vizitatorilor și experților 

Categoria de serviciu 
ecosistemic 

Tip de serviciu (1 = dezacord 
total; 5 = acord total) 

Residenți Vizitatori Experți p* 

Aprovizionare 

Aprovizionare cu hrană 3.25 1.95 1.76 <0.001 

Alimentarea cu apă 1.76 2.21 1.72 <0.01 

Furnizare de materiale de origine 
biologică 

1.40 1.63 1.4 n.s. 

Furnizarea de agregate minerale 1.30 1.45 1.2 <0.05 

Producerea de energie verde 2.35 2.01 1.16 <0.01 

Medie 2.01 1.85 1.45  

Reglare 

Purificarea apei 2.25 2.10 2.24 n.s. 

Reglarea calității apei 3.23 3.43 3 n.s. 

Apărare împotriva inundațiilor 3.35 2.49 3.16 <0.001 

Moderarea climatului 3.63 3.58 3.64 n.s. 

Asigurarea ciclului nutrienților 3.43 3.34 3.44 n.s. 

Asigurarea circuitului apei 3.33 2.43 2.72 <0.001 

Medie 3.20 2.89 3.03  

Cultural (Valoare estetică și 
simbolică) 

Identitate locală 3.42 3.21 3.96 n.s. 

Beneficii spirituale 2.84 2.65 2.54 n.s. 

Importanță istorică și culturală 2.85 2.95 2.75 n.s. 

Înfrumusețarea peisajului 4.49 4.40 4.28 n.s. 

Medie 3.40 3.30 3.38  

Cultural (Recreere și 
turism) 

Practicarea de sporturi acvatice 2.02 2.12 2.36 n.s. 

Practicarea pescuitului (inclusiv 
sportiv) 

2.46 1.84 2.28 <0.01 

Înot 2.36 1.37 1.76 <0.001 

Plimbare 4.72 4.65 4.68 n.s. 

Picnic 3.18 2.98 3.48 n.s. 

Evadarea din rutina zilnică 3.93 4.01 4.4 n.s. 

Interacțiune socială 4.11 3.93 3.96 n.s. 

Participarea la evenimente 2.60 3.03 3.48 <0.05 

Îmbunătățirea sănătății mintale 3.50 3.87 4.16 n.s. 

Medie 3.21 3.09 3.40  

Cultural (efecte cognitive) 

Activități creative (poezie, pictură, 
foto) 

3.63 3.69 3.80 n.s. 

Inspirație pentru cercetare 
științifică 

1.87 2.21 2.25 <0.05 

Inspirație pentru activități 
educaționale 

1.99 2.59 3.04 <0.001 

Medie 2.50 2.83 3.03  

Sursa: Hossu et al, 2019 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221204161830398X#tblfn1
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Componentele cheie în menținerea sau ameliorarea serviciilor ecosistemice generate de lacurile 
urbane în contextul schimbărilor climatice trebuie să se refere la: 

• menținerea capacității de stocare a lacurilor, pentru a acționa împotriva inundațiilor și a prelua 
volumele de apă pluvială, inclusiv la precipitații extreme; 

• crearea și/sau menținerea în proximitatea corpurilor de apă a rezervoarelor de urgență pentru 
minimizarea inundațiilor; 

• eliminarea poluanților proveniți din activitățile menajere, industriale sau din agricultură din 
zonele de mal; 

• extinderea suprafețelor cu maluri naturale sau ocupate de spații verzi, care au o capacitate 
mai mare de a prelua excesul de apă provenit din precipitații abundente; 

• păstrarea substratului natural al lacurilor pentru a maximiza procesul de stocare al carbonului; 

• menținerea preocupărilor pentru amplificarea conectivității componentelor de infrastructură 
albastră, inclusiv cu cele verzi; 

• integrarea socială a serviciilor furnizate de infrastructura albastră, inclusiv prin considerarea 
sporturilor acvatice, a pescuitului și îmbăierii ca alternative viabile de utilizare a acestor spații. 

În acest context, PMB a solicitat, în urmă cu circa 3 ani, Guvernului României să transmită cu titlul 
gratuit municipalității întreaga salbă de pe lacuri de pe râul Colentina, precum și cursul intravilan al 
râului Dâmbovița, care se află în patrimoniul Apele Române, inclusiv pasarelele pietonale, stațiile de 
pompare, descărcătorii de ape pluviale, iazurile de decantare nămol, insulele Plumbuita, Fundeni, Lacul 
Morii etc. Scopul declarat al acestui demers este de modernizare a acestora și de introducere într-un 
circuit turistic și recreațional. În anul 2019, PMB a finalizat o primă amenajare, finanțată din fonduri 
europene, în acest sens pe lacurile Floreasca și Tei, aflate în administrarea ALPAB. Aceasta este doar 
parțial funcțională, ecluza dintre cele două lacuri nefiind amenajată din cauza unor probleme legate 
de conducta de termoficare. Au fost în schimb amenajate piste de biciclete, un loc de joacă, o sală poli-
funcțională, 2 amfiteatre în aer liber, 6 mini-porturi turistice etc. pe malurile celor două lacuri.  

  



51 

1.3.1.13. Dinamica conectivității componentelor infrastructurii albastre în municipiul 
București 

Analizele de conectivitate la nivel urban se concentrează pe contextul ecologic și posibilitatea de 
facilitare a mișcărilor speciilor, în mod normal planificatorii urbani nu iau în considerare conectivitatea 
ca un element ce să condiționeze planurile și strategiile dezvoltate. Totuși, un aspect esențial este și 
acela ce urmărește conectivitatea sistemelor socio-umane cu diferite utilizări și funcții urbane. 

Obiectivul principal al evaluărilor de conectivitate în spațiile urbane este să contribuie la dezvoltarea 
unei rețele ce să susțină și îmbunătățească procesele, funcțiile și beneficiile ecologice obținute. 
Evaluarea percepției utilizatorilor trebuie să fie un element central în planificare, cu atât mai mult în 
cazul analizelor ce trebuie să stabilească ce elemente verzi sau albastre ale orașelor sunt accesibile dar 
și utilizabile.  

Dinamica conectivității componentelor infrastructurii albastre 

Evaluarea conectivității s-a realizat pentru a) suprafețele acvatice urbane și b) suprafețele acvatice 
urbane combinate cu spațiile verzi mari.  

Pentru a efectua analiza, datele vectoriale au fost transformate mai întâi în rastere cu o dimensiune a 
celulei de 70 m × 70 m, ținând cont de scara tuturor hărților. Au fost selectați trei indicatori pentru a 
calcula conectivitatea (coeficientul de coeziune patch - COHESION), fragmentarea (dimensiunea 
efectivă a ochiului de plasă - MESH) și forma (zona indicelui de contiguitate - CONTIG).  

Indicele de fragmentare (MESH = 290.6) și indicele de coeziune (COHESION = 97.2) evidențiază o 
infrastructură albastră împrăștiată puternic comparativ cu structura inițială (Tabel  11). Cele mai multe 
dintre corpurile de apă existente sunt complet separate de infrastructura inițială prin canalizare, canale 
fluviale de canalizare sau apă de canalizare. 

Rezultatele arată că, deși numărul corpurilor de apă urbane (NP) și densitatea lor (PD) au fluctuat în 
ultimii 160 de ani, tendința generală este de scădere (Tabel 8). Valorile MESH arată că fragmentarea a 
fluctuat de-a lungul timpului, iar anul 1954 reprezintă anul în care apele urbane au fost cel mai puțin 
fragmentate.  

Nivelul de conectare indicat de valorile COEZIUNE arată că, din 1974, tendința este ca apele urbane să 
crească în conectivitate. Efectele proiectelor hidrotehnice au influențat tendința metricilor după 1938, 
care arată că distribuția spațiilor acvatice urbane a devenit mai concentrată și mai conectată, ocupând 
zone mai mari. Din 1974, tendința infrastructurii albastre este de reducere a fragmentării (MESH) și 
creștere a conectivității (COHESION). 
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Tabel 12. Dinamica conectivității, fragmentării și formei componentelor infrastructurii albastre urbane în 
municipiul București. 

Indicatori 1856 1938 1954 1974 2005 2016 

Spații acvatice 

CONTIG 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

COHESION 97.4 95.3 98.0 96.1 96.7 97.2 

MESH 385.4 176.8 441.0 211.6 239.4 290.6 

NP 45 98 33 49 32 29 

PD 2.7 6.1 2.1 2.2 1.2 1.1 

Spații acvatice și spații verzi 

CONTIG 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 

COHESION 97.4 95.1 97.4 95.3 95.7 96.3 

MESH 385.8 180.8 450.3 231.6 259.8 311.0 

NP 47 104 52 75 59 58 

PD 2.8 6.5 3.3 3.4 2.2 2.2 

Sursa: Planșă proprie 

Conectivitatea componentelor infrastructurii albastre în municipiul București – un pas către 
infrastructura verde-albastră? 

Pentru conectivitatea structurală analizele s-au realizat folosind software-ul Fragstat 4.2 pe baza cărora 
s-au calculat doi indicatori de agregare (Proximity și Split) pentru a testa gradul de izolare între 
fragmentele de diferite utilizări ce pot oferi servicii ecosistemice similare: lacuri, parcuri, păduri sau 
spații sportive, pe de-o parte și spațiile rezidențiale asociate (pentru care s-au calculat rezultatele pe o 
rază de 300 de m, echivalent cu 5 minute de mers pe jos). Pentru analiza s-au folosit modele raster cu 
o rezoluție de 5 metri. 

Cea mai mare valoare a indicatorului Proximity corespunde lacurilor urbane, dar acest lucru se 
datorează parțial faptului că au și cele mai mari valori ale dimensiunii fragmentului (MPA = 30,34), iar 
cele mai mici valori asociate cu spațiile cu facilități de sport. Un rezultat logic este acela că lacurile 
urbane cresc semnificativ conectivitatea infrastructurilor verzi-albastre la nivelul municipiului 
București.  

Indicatorul Split arată conectivitatea mai mare a parcurilor urbane la nivelul municipiului București, 
fapt datorat în special numărului lor destul de mare. Și aici prezența lacurilor urbane contribuie 
semnificativ la coerența rețelei. 

În ceea ce privește gradul de conectare a spațiilor rezidențiale cu elementele verzi și albastre, se 
remarcă la nivelul municipiului București proporția mult mai mare a spațiilor rezidențiale care sunt 
conectate cu spațiile verzi, și proporția mai redusă în cazul conectării cu lacurile urbane. Se observă 
cum această proporție crește ușor atunci când distanța se mărește de la 300 la 500 de metri, dar 
proporțiile lacuri – parcuri urbane rămân similare. 
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Tabel 13. Conectivitatea infrastructurii verde-albastre în municipiul București 

Componenta analizată Proximity Splitting index 

Lacuri urbane 663.84 8.16 

Parcuri urbane 83.54 12.45 

Păduri urbane 309.86 7.53 

Facilități de sport 9.40 12.96 

Lacuri și parcuri urbane 443.08 17.37 

Lacuri și păduri urbane 345.55 9.20 

Lacuri și facilități de sport 544.52 13.02 

Lacuri și toate celelalte 354.77 22.55 

Sursa: Calcule proprii 

Conectivitatea infrastructurii albastre cu cea verde a fost pusă în legătură cu spațiile rezidențiale. Se 
observă că spațiile rezidențiale au acces facil dominant la servicii culturale (64,14% la o distanță de 500 
m și 38,24 % la o distanță de 300 m), urmate de parcuri urbane (44,5% la o distanță de 500 m și 24,45 
% la o distanță de 300 m), centre sportive (30,72% la o distanță de 500 m și 14,81 % la o distanță de 
300 m), spații acvatice (14,13 % la o distanță de 500 m și 7,09 % la o distanță de 300 m) și păduri urbane 
(3,07% la o distanță de 500 m și 1,57 % la o distanță de 300 m). 

Acest lucru evidențiază faptul că există probleme serioase nu numai în a asigura o conectivitate 
structurală, dar mai ales în a crea o infrastructură funcțională din punct de vedere ecologic și social. 

În ultimii 160 de ani, sistemul de ape urbane din București s-a schimbat de la patch-uri mici și 
deconectate la zone mari și relativ conectate  Mai mult, se observă o conectivitate sporită între spațiile 
acvatice urbane și spațiile verzi din București, parțial datorită dezvoltării spațiilor verzi de-a lungul 
râului Colentina.  

Dimpotrivă, râul Dâmbovița, care este principalul râu care traversează orașul în zona centrală, are un 
nivel redus de conectivitate. Acest lucru se datorează faptului că râul Dâmbovița a fost dezvoltat ca un 
canal pentru a transporta rapid apă în afara orașului, nefiind organizată o rețea continuă de spații verzi. 
În plus, la intrarea în municipiul București râul Dâmbovița se varsă în Lacul Morii, construit pentru a 
proteja orașul de inundații și pentru scopuri recreative. După perioada comunistă, malurile lacului au 
fost treptat transformate în funcții rezidențiale, ceea ce a împiedicat dezvoltarea spațiilor verzi 
proiectate inițial ca parte a zonei de agrement.  

Cu alte cuvinte, potențialul de a realiza o integrare reală a spațiilor acvatice urbane în infrastructura 
ecologică este mare, dar implementarea depinde nu numai de conectivitatea structurală, ci și de 
aspectele funcționale și instituționale. Astfel, în zona centrală a municipiului București este aproape 
imposibil ca apele urbane să se reconecteze, deoarece ireversibilitatea impermeabilității orașului este 
evidentă. Cu toate acestea, unele orașe oferă exemple foarte bune despre modul în care această 
legătură între apele urbane și spațiile verzi ar putea fi planificată și (re) dezvoltată, cum ar fi Calea 
Verde a Berlinului, grădinile de ploaie din Oslo, parcul de consumare a apei potabile din Melbourne, 
transformarea orașului Philadelphia de la suprafețe urbane impermeabile la suprafețe permeabile sau 
la zonele umede construite de Tianjin Eco-city. 

În plus, conectivitatea crescută între apele urbane și spațiile verzi a fost asociată cu o conectivitate 
redusă între corpurile de apă. Excepție fac doar lacurile situate în lungul Colentinei.  

Potențialul spațiilor acvatice urbane din zona centrală de a furniza servicii ecosistemice este foarte 
scăzut. Acest lucru arată că este importantă conectarea suprafețelor acvatice urbane cu cele din zonele 
învecinate pentru a oferi servicii ecosistemice specifice. Astfel, necesitatea de a regândi sistemele 
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hidrologice din orașe în raport cu cele din afara orașului ar trebui să devină o prioritate, în special în 
contextul presiunii exercitate de schimbările climatice. 

Se observă și o schimbare semnificativă în structura spațiilor acvatice urbane urbane. În timp ce zonele 
de mlaștini au scăzut, lacurile au crescut. Conversia mlaștinilor în alte ape urbane, teren agricol sau 
zone construite a fost semnificativă. Pierderea spațiilor acvatice urbane prin conversiile care au avut 
loc până în anii 1950 a fost compensată de o expansiune semnificativă a suprafeței lacurilor în timpul 
perioadei comuniste. Această creștere a lacurilor a făcut parte din planul de apărare impotriva 
inundațiilor din București.  

Concluzionând, conectivitatea scăzută a suprafețelor acvatice urbane și suprafața ridicată a zonelor 
impermeabile sunt realități în municipiul București, care sunt tipice pentru orașele din întreaga lume. 
Îmbunătățirea condițiilor actuale va fi foarte dificilă fără investiții mari. Cu toate acestea, 
îmbunătățirea conectivității dintre spațiile acvatice urbane și spațiile verzi și integrarea lor în viața 
urbană sunt ținte plauzibile pe care municipiul București le poate adopta. Mai mult decât atât, 
suprafețele acvatice urbane trebuie să fie o țintă pentru strategiile și proiectele care vizează creșterea 
valorii lor estetice, ecologice și recreative, în contextul infrastructurii verde-albastra. Acest lucru este 
posibil numai cu luarea în considerare a unei noi abordări socio-ecologice a orașului, care trebuie să 
aibă în vedere un mediu inteligent, o multifuncționalitate inteligentă, o guvernare inteligentă și un 
guvern inteligent. Infrastructura verde-albastră locală și regională poate ajuta municipiul București să 
își sporească rezistența la schimbările climatice globale și să-și îmbunătățească atractivitatea prin 
oferirea unui mediu mai curat și mai sănătos.  

Dinamica spațiilor acvatice poate fi o sursă de inspirație pentru planificatori pentru a-și proiecta 
strategii și proiecte de restaurare pentru îmbunătățirea infrastructurii verzi și albastre. 

1.3.2. Managementul spațiilor verzi și al spațiilor acvatice urbane din municipiul 
București 

În municipiul București managementul spațiilor verzi și al celor acvatice este foarte fragmentat.  

În cazul spațiilor verzi, responsabilitatea este divizată între PMB, prin Administrația Lacuri, Parcuri și 
Agrement (ALPAB), și primăriile de sector prin Administrațiile Domeniului Public.  

La acest management se adaugă: 

• spațiile verzi ce aparțin diferitelor instituții publice, care sunt responsabilitatea 
instituțiilor respective,  

• grădinile spațiilor verzi aparținând complexelor rezidențiale colective, administrate în 
prezent de Administrațiile Domeniului Public,  

• Grădina Botanică, administrată de Universitatea din București,  

• cimitirele, administrate de Administrația Cimitirelor sau de către diferite culte 
religioase. 

Parcul Natural Văcărești, cu structură de administrare incertă, teoretic la nivelul Agenției Naționale 
pentru Arii Naturale Protejate. 

Din punct de vedere al resurselor acvatice, Municipiul Bucureşti este amplasat în bazinul hidrografic al 
râului Argeş, respectiv pe cursul inferior al râurilor Damboviţa si Colentina. Managementul resurselor 
de apă în bazinul hidrografic Argeș este responsabilitatea Administrației Naționale Apele Române prin 
Sistemul de Gospodărire a Apelor București-Ilfov, care coordonează implementarea planului de 
management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea 2016-2021. 

Administrației Naționale Apele Române prin Sistemul de Gospodărire a Apelor București-Ilfov se ocupă 
de managementul a trei lacuri pe râul Colentina (Plumbuita, Fundeni și Pantelimon I) și a Lacului Morii 
amplasat pe râul Dâmbovița.  
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Cea mai mare parte a lacurilor din municipiului București sunt administrate de către Administraţiei 
Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, respectiv 9 lacuri de acumulare de pe râul Colentina și 7 lacuri 
din parcurile din municipiul București. Dintre proiectele promovate de ALPAB se remarcă cel de 
amenajare de infrastructuri de vizitare în zona Floreasca-Tei, încă nefinalizat. 

Puține parcuri din municipiul București sunt administrate prin intermediul Primăriilor de sector 
(Drumul Taberei, Titan, Morarilor, Sticlăriei), iar unele din suprafețele din incinta Văcărești sunt în 
proprietate privată. De altfel, incinta Văcărești este în mare parte în proprietate privată, însă după 
declararea zonei ca parc natural, aceasta a fost preluată în custodie de către organizația non-
guvernamentală. În acest moment, după schimbările legislative din domeniul ariilor naturale protejate, 
care au dus la desființarea custodiei, administratorul zonei nu este foarte clar. 

La acestea se adaugă compania Apa Nova, care gestionează canalul colector al Dâmboviței, de la ieșirea 
din Lacul Morii și până la Glina.  

În orice caz, managementul infrastructurii verde-albastră  este o provocare importantă în municipiul 
București, întrucât atribuțiile sunt foarte fragmentate. De exemplu, la nivelul lacurilor, cuveta lacurilor, 
infrastructurile existente (baraje, diguri, etc.), resursele de apă, resursele piscicole, malurile, utilizarea 
pentru agrement se află în jurisdicția unor instituții diferite, iar colaborarea acestora pentru proiecte 
comune este în continuare o provocare. 

Din acest motiv sunt proiecte importante în acest sector care nu au fost promovate, cum ar fi 
decolmatarea lacurilor de pe râul Colentina, refacerea digurilor Lacului Morii și amenajarea acestuia 
pentru agrement, promovarea unor soluții adaptate pentru integrarea zonei Văcărești în viața urbană, 
îmbunătățirea conectivității resurselor de apă, reducerea impactului generat de ploile torențiale etc. 

1.4. Calitatea factorilor de mediu în Municipiul București 

1.4.1. Introducere 

Calitatea mediului în municipiul București este definită ca fiind ansamblul aspectelor de mediu care au 
proiecție în confortul și starea de sănătate a locuitorilor orașului, dar și în atractivitatea și 
competitivitatea lui economică. 

Evaluarea calității mediului în municipiul București reprezintă o activitate foarte complexă, care nu se 
rezumă doar la înregistrarea prin rețelele de monitorizare oficiale și la interpretarea valorilor unor 
indicatori considerați relevanți, ci trebuie să fie integreze și cunoașterea următoarelor aspecte: 

- Factorii declanșatori ai modificărilor care apar la nivelul calității mediului (sursele de 
degradare, modele de consum ale populației); 

- Factorii de influență ai calității mediului atât a celor care contribuie la diminuarea 
perturbărilor, cât și cei care le amplifică; 

- Modul de interacțiune între diferiți factori perturbatori și diferiți factori de influență; 

- Dimensiunea externalităților și internalităților de mediu asociate surselor de degradare, 
atât individual, cât și cumulativ; 

- Eficiența instituțiilor responsabile de gestionarea problemelor de mediu, inclusiv în 
procesul de monitorizare a indicatorilor de calitate a mediului considerați relevanți; 

- Gradul de expunere și afectare al populației și al economiei;  

- Percepția populației și a altor actori relevanți în relație cu starea mediului;  

- Gradul de implicare a publicului în procesul de gestionare a calității mediului urban; 
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- Provocările viitoare împotriva cărora vor trebui găsite soluții; 

Evaluarea calității mediului în municipiul București trebuie să țină cont de faptul că starea existentă la 
un moment dat este rezultatul acțiunii SINERGICE a mai trei categorii de factori:  

- Sursele de degradare a mediului din municipiul București și mecanismele de autoreglare 
interne (PRODUCȚIE ÎN INTERIORUL ORAȘULUI); 

- Intrările de substanță și energie din spațiile înconjurătoare (perturbările și serviciile 
ecosistemice importate de regiunile învecintate) (IMPORT); 

- Capacitatea spațiilor din vecinătate de a prelua și consuma externalitățile municipiului 
București (de exemplu, deșeuri solide, ape uzate, aer poluat) (EXPORT). 

Sursele de degradare din municipiul București trebuie înțelese multidimensional, nu numai din 
perspectiva externalităților generate (noxe, ape uzate, deșeuri), dar și a internalităților (consumul de 
energie, resurse naturale și alte materii prime) și a mecanismelor de sinergie cu alte surse de mediu. 

1.4.2. Surse de degradare a mediului în municipiul București 

Sursele de degradare a mediului reprezintă ansamblul activităţilor antropice care depăşesc capacitatea 
de suport a mediului şi impun transformări semnificative în funcţionalitatea şi structura 
componentelor naturale și umane.  

Pentru evaluarea impactului al surselor de degradare a mediului asupra mediului și a sănătății 
populației, trebuie considerată cu prioritate raportarea la limitele impuse de legislația de mediu și 
magnitudinea efectelor negative receptate şi percepute de către locuitori, care, în general, depinde 
de: (a) caracteristicile surselor de degradare (dimensiune, specificul activităţilor desfăşurate, modul de 
gestionare a externalităţilor de mediu, distanţa în raport cu spaţiile de locuit și alte funcții sensibile); 
(b) potenţialul teritoriului de amplificare sau de atenuare a impacturilor negative (specificul fluxurilor 
naturale de materie şi energie); (c) adaptările spaţiilor rezidenţiale realizate pentru controlul 
impacturilor negative generate de sursele de degradare externe (spaţii verzi); (d) profilul rezidenţilor 
(structură demografică, disponibilitate pentru acceptarea problemelor de mediu din exterior, nivel de 
culturalitate); (e) eficienţa procesului administrativ şi decizional (încrederea populaţiei în sistemul 
administrativ, modul de rezolvare a sesizărilor legate de semnalarea unor probleme de mediu).  

Funcţie de natura sursei de degradare, în municipiul Bucureşti se pot delimita surse industriale, 
menajere şi asimilabile cu cele menajere (birouri, școli, etc.), din transporturi (rutiere, feroviare, 
aeriene, speciale), spitaliceşti, alte categorii (șantiere, spații comerciale, ).  

1.4.2.1. Surse majore de degradare a mediului  

În categoria surselor majore de degradare a mediului din municipiul București au fost considerate 
obiectivele SEVESSO și IPPC, cele mai multe dintre acestea fiind surse industriale. 

Obiectivele SEVESSO sunt reprezentate de agenți economici care vehiculează în activitatea de 
producție cantități ridicate de substanțe periculoase, ce pot genera accidente cu impact semnificativ 
asupra populației. Prezența acestor substanțe impune promovarea unor planuri de intervenție 
îndreptate spre prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase și 
limitarea consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi 
sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de mediu).   

În municipiul București există 7 obiective industriale SEVESSO, 5 dintre acestea activând în domeniul 
producerii energiei: Sucursala Electrocentrale Bucureşti SA - ELCEN (CTE Bucureşti VEST, CTE Bucureşti 
Sud, CTE Bucureşti Progresu, CTE Bucureşti Grozăveşti și CTE Bucureşti Titan), iar 2 în industria chimică 
(SC INDUSTRIAL CHIM SRL, SC ISOVOLTA SA). Având în vedere proximitatea de municipiul București, 
trebuie luate în considerate și cele 11 obiective SEVESSO din județul Ilfov, respectiv SC ROMPETROL 
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GAS SRL, SC OMV PETROM SA Agenția Comercială București Sud, SC APA NOVA BUCURESTI SA - Stația 
de tratare a apei Roșu, SC BRENNTAG SRL, SNGN ROMGAZ SA - Sucursala de înmagazinare subterană 
a gazelor naturale Ploiești - Depozit Bălăceanca, SC LINDE GAZ ROMANIA SRL, SC ROMPETROL 
DOWNSTREAM SRL - DEPOZIT MOGOȘOAIA, SC ISOPAN EST SRL, SC BOSTIK ROMANIA (fostă DEN 
BRAVEN ROMANIA COMEX) SRL, SC PETROLEXPORTIMPORT SA (actualmente în faliment) și SC UNITED 
ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL (Fig. 1). 
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Figura 33. Obiective economice care intră sub incidența directivelor europene în municipiul București și 
județul Ilfov 

 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor ANPM, 2018 

Obiectivele IPPC sunt etichetate în conformitate cu Capitolul II al  Directivei 2010/75/EU (IED) 
(transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale). Operatorii care desfăşoară în instalaţii  
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industriale una sau mai multe activităţi din Anexa I a Directivei IPPC sunt obligaţi să deţină o autorizaţie 
integrată de mediu. Dispoziţiile Directivei privind emisiile industriale au la bază câteva principii, şi 
anume: (1) o abordare integrată, (2) cele mai bune tehnici disponibile, (3) flexibilitate, (4) inspecţiile 
de mediu şi (5) participarea publicului. 

În municipiul București există 39 de agenți economici, care fac obiectul autorizației integrate de mediu, 
respective: CET SUD, CTE Grozăvești, CET VITAN, CET Progresu, CET TITAN, BA GLASS ROMANIA (fostă 
STIROM) SA, S.C. ISOVOLTA S.A., S.C. DOOSAN IMGB S.A. (fără activitate din anul 2020), S.C. DANONE 
PDPA S.R.L., S.C. AVERSA S.A. (fără activitate din anul 2014), S.C. ROMAERO S.A., INCD MI 
CANTACUZINO, SC NUSCO IMOBILIARA SRL – CET, S.N. “INSTITUTUL PASTEUR” S.A., S.C. PINUM 
DOORS&WINDOWS S.R.L.., S.C. CAN-PACK ROMANIA S.R.L., S.C. ASSA-ABLOY ROMANIA S.R.L., CET 
GRIVITA, S.C. GRUPPO RAGAINI ROMANIA (fostă PIERREPI PRESSOFUSIONI) S.R.L., S.C. TUBINOX S.A. 
(fără activitate din anul 2009), S.C. CELPI S.A, S.C. RADOX S.R.L., S.C. Turbomecanica S.A., S.C. 
ELECTROMONTAJ S.A., S.C. DUAL MAN S.R.L, S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., INCD CHIMICO–
FARMACEUTICĂ– I.C.C.F BUCUREŞTI, S.C.IRIDEX IMPORT EXPORT S.R.L. DEPOZIT DE DESEURI, SC 
RODMIR EXPERT SA, S.C. LG METAL INDUSTRY S.R.L. (dizolvată din anul 2014), S.C. AIS & A PRODIMPEX 
S.R.L., S.C. PRODMETCOM S.R.L., S.C. AS METAL COM S.R.L, S.C. RASIN S.R.L., S.C. MICROSIN S.R.L., S.C. 
RAMI DACIA S.A. (fără activitate de producție dina nul 2010), S.C. GLOB - R - ENCHIM S.R.L., S.C. 
CHIMESTER S.A. (dizolvată din anul 2016) și S.C. MP BANEASA S.A.(cu activitate de producție relocată 
în orașul Buftea).  

În județul Ilfov, fac obiectul directive IPPC 13 instalații industriale, respectiv: SC ROMSUINTEST PERIȘ 
SA – COMPLEXUL 1 (fără activitate din anul 2012), SC GOOD MILLS ROMANIA (fostă TITAN) SRL, SC 
MONBAT RECYCLING SRL, SC METHALUX FOUNDRY SRL (în faliment), SC ECO SUD SA, SC PICOFARM (a 
preluat activitatea PICOVIT-ROM IMPEX) SRL, SC VETRERIA ROMENA SRL, SC AMIBLU ROMANIA (fostă 
HOBAS PIPE SYSTEMS) SRL, SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL, SC ROMVAC COMPANY 
SA, și SC DTW WASTE RECYCLING (a preluat activitatea EASTERN LOGISTICS & MANAGEMENT) SRL. 

Instalațiile industriale care fac obiectul autorizației integrate de mediu se caracterizează printr-un 
impact asupra mediului complex, determinat de diversitatea activităților desfășurate, dar și de volumul 
ridicat al internalităților și externalităților de mediu. Spre exemplificare am folosit volumul de ape 
uzate aprobat prin autorizația de mediu integrată (Tabel 1). 
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Tabel 14. Evacuatori de ape uzate care dețin autorizație de mediu integrată 

Nr. 

crt. 
Agentul economic/ obiectiv economic Cantitatea medie zilnică de ape uzate evacuată 

1.  CET SUD 
Ape uzate menajere și tehnologice: 6250,59 m3/zi;  

Ape pluviale: max. 1959,17 l/s 

2.  CTE Grozăvești 

Ape uzate menajere: 128,65 m3/zi  

Ape uzate tehnologice neepurate: 5 880 m3/zi  

Ape uzate tehnologice preepurate: 1 392 m3/zi  

Ape pluviale: 785 l/s 

3.  CET VITAN 

Ape uzate menajere 580,19 m3/zi 

Ape uzate tehnologice care necesita epurare: 1 580 m3/zi 

Ape uzate tehnologice care nu necesita epurare: 360 m3 
/zi 

Ape pluviale:  784,4 l/s 

4.  CET Progresu 

Ape uzate menajere: 336 m3/zi;  

Ape uzate tehnologice care necesita epurare: 756 m3/zi;  

Ape uzate tehnologice care nu necesita epurare: 480 m 3 
/zi; 

Ape pluviale: 750 m3 /luna. 

5.  CET TITAN  

Ape uzate menajere: 33 m3 /zi 

Ape uzate tehnologice care necesita epurare: 600 m3 /zi  

Ape uzate tehnologice care nu necesita epurare: 123,6 
m3/zi 

6.  STIROM SA 
Apele uzate tehnologice: 1573 m3/zi 

Apele uzate menajere: 408 m3/zi 

7.  S.C. ISOVOLTA S.A. Ape uzate menajere și tehnologice 3680 m3/zi 

8.  S.C. DOOSAN IMGB S.A. 

Ape uzate menajere și tehnologice neepurate: 950 m3/zi  

Ape uzate menajere și tehnologice epurate: 1625 m3/zi  

Ape pluviale: 8550 l/s. 

9.  S.C. DANONE PDPA S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 1194,25 mc/zi 

10.  S.C. AVERSA S.A. 
Ape uzate menajere și tehnologice: 1000 m3/zi  

Ape pluviale: 940 l/s. 

11.  S.C. ROMAERO S.A. Ape uzate menajere și tehnologice: 985,03 m3/zi. 

12.  INCD MI CANTACUZINO  Ape uzate menajere și tehnologice: 736,80 m3/zi 
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Nr. 

crt. 
Agentul economic/ obiectiv economic Cantitatea medie zilnică de ape uzate evacuată 

13.  SC NUSCO IMOBILIARA SRL - CET Ape uzate menajere și tehnologice: 631,60 m3/zi 

14.  S.N. “INSTITUTUL PASTEUR” S.A. Ape uzate menajere și tehnologice: 539,30 m3/zi; 

15.  S.C. PINUM PRODUCTIE S.A. Ape uzate menajere și tehnologice: 310,30 m3/zi  

16.  S.C. CAN-PACK ROMANIA S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 351 m3 /zi 

17.  S.C. ASSA-ABLOY ROMANIA S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 330,1 m3/zi 

18.  CET GRIVITA  
Ape uzate menajere: 5,14 m3/zi;  

Ape uzate tehnologice: 290,94 m3 /zi. 

19.  S.C. PIERREPI PRESSOFUSIONI S.R.L. 
Ape uzate menajere și tehnologice: 260 m3 /zi  

Ape pluviale: 196,58 l/s 

20.  S.C. TUBINOX S.A. 

Ape uzate menajere: 6,16 m3/zi  

Ape uzate tehnologic: 330 m3/zi 

Ape pluviale 1544 l/s 

21.  S.C. CELPI S.A 
Ape uzate tehnologice: 216,72 m3/zi 

Ape uzate menajere: 7,64 m3/zi 

22.  S.C. RADOX RADIATORS S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 193,89 m3/zi 

23.  S.C. Turbomecanica S.A. Ape uzate menajere și tehnologice: 153,04 m3/zi 

24.  S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Ape uzate menajere și tehnologice: 150 m3/zi 

25.  S.C. DUAL MAN S.R.L 
Ape uzate menajere și tehnologice: 121,6 m3/zi  

Ape pluviale: 150 l/s 

26.  S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.  
Ape uzate menajere și tehnologice: 61,92 m3/zi 

Ape uzate menajere: 5,2 m3/zi. 

27.  INCD CHIMICO–FARMACEUTICĂ– I.C.C.F 
BUCUREŞTI 

Ape uzate menajere și tehnologice: 20,131 m3/zi, 

28.  S.C.IRIDEX IMPORT EXPORT S.R.L. DEPOZIT 
DE DESEURI 

Ape uzate menajere: 17,54 m3/zi 

Ape uzate tehnologice: 30 m3/zi 

29.  SC RODMIR EXPERT SA 
Ape uzate menajere și tehnologice: 16,49 m3/zi 

Ape pluviale: 0,52 l/s. 

30.  S.C. LG METAL INDUSTRY S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 4,98 m3/zi 

31.  S.C. AIS & A PRODIMPEX S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 2,8 m3/zi. 
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Nr. 

crt. 
Agentul economic/ obiectiv economic Cantitatea medie zilnică de ape uzate evacuată 

32.  S.C. PRODMETCOM S.R.L. 
Ape uzate menajere: 2,66 m3/zi 

Ape uzate tehnologice: 14,86 m3 /zi 

33.  S.C. AS METAL COM S.R.L 
Ape uzate menajere și tehnologice: 8 m3 /zi 

Ape pluviale: 283,22 l/s 

34.  S.C. RASIN S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 3 m3 /zi 

35.  S.C. MICROSIN S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 2,8 m3/zi 

36.  S.C. RAMI DACIA S.A. Ape uzate menajere și tehnologice: 0,664 m3 /zi 

37.  S.C. GLOB - R - ENCHIM S.R.L. Ape uzate menajere și tehnologice: 0,05 m3/zi 

38.  S.C. CHIMESTER S.A. Neprecizat 

39.  S.C. MP BANEASA S.A.  Neprecizat 

Sursa: APM București, 2019 

1.4.2.2. Surse industriale de degradare a mediului  

Sursele industriale sunt reprezentate de agenţi economici din aglomeraţia urbană a municipiului 
Bucureşti care prin natura şi dimensiunile lor determină apariţia de probleme de calitatea mediului.  

Cu excepția surselor industriale menționate anterior, în municipiul București activează numeroase 
firme cu activitate în domeniul industrial și care au o contribuție sinergică importantă pentru 
modificarea calității mediului urban. Din persectiva influenței asupra calității mediului, acestea nu 
trebui privite doar luând în calcul activitățile existente, ci trebuie considerate și cele care au suportat 
procese de reconversie parțială sau totală. 

Sursele industriale au cunoscut transformări semnificative după 1990, majoritatea unităţilor mari 
intrând într-un amplu proces de restructurare (fragmentare, retehnologizare, reconversie, închidere, 
dezafectare), ce a avut şi are implicaţii în calitatea factorilor de mediu. Reprezentative în acest sens 
sunt unităţile industriale mari (I.M.G.B., Republica, Faur, Vulcan, Acumulatorul, Optica, etc.), care şi-
au redus semnificativ capacităţile de producţie sau au fost deja transformate în alte funcții urbane. În 
categoria surselor industriale au fost considerate şi unităţile a căror activitate a încetat, însă care pun 
în continuarea probleme din cauza poluării istorice. 

Agenții economici de mari dimensiuni au fost înlocuiți de unităţi industriale mici şi mijlocii (în special 
transferate în primele două inele urbane), care deşi la nivel local au un impact mai redus asupra 
mediului, sinergic acţionează la fel de agresiv. Atrage atenţia creşterea numărului de unităţi economice 
care vehiculează substanţe chimice cu diferite grade de periculozitate, care au incidenţă asupra 
sănătății populației (de exemplu industria poligrafică, chimică, construcții metalice). 

Sursele industriale se caracterizează printr-un impact foarte ridicat asupra calităţii aerului, diversitatea 
noxelor emise fiind foarte ridicată. Principalele surse industriale de degradare a calităţii aerului din 
municipiul Bucureşti sunt CET-urile (particule în suspensie şi sedimentabile, oxizi de sulf, azot şi 
carbon), unităţile din industria chimică (cu amoniac, acid clorhidric, clor molecular, oxizi de sulf şi azot, 
solvenţi organici), industria materialelor de construcţie (cu pulberi sedimentabile şi în suspensie), 
industria constructoare de maşini (pulberi în suspensie şi sedimentabile cu conţinut ridicat de metale 
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grele, oxizi de azot şi sulf, compuşi organici volatili). Degradarea calităţii aerului prin mirosuri este 
specifică unităţilor industriale alimentare, multe dintre acestea relocându-și activitatea în exteriorul 
municipiul București. 

Probleme legate de zgomot apar în cazul în care există vecinătăţi incompatibile cu spaţiile industriale 
(în special rezidenţiale, de învăţământ, sanitare). Disfuncţionalităţi determinate de zgomot sunt 
generate de unităţile industriale care au fost incluse în cadrul spațiilor rezidențiale prin extinderea lor. 
Creşteri ale nivelului mediu al sunetului apar din cauza traficului, manipulării mărfurilor, diferitelor 
procese de producţie etc. incidenţa cea mai ridicată resimţindu-se asupra personalului şi mai puţin 
asupra zonelor din proximitate. Efectele negative sunt amplificate, dacă unităţile industriale au 
program de funcţionare şi în timpul nopţii, afectându-se în acest fel perioada de odihnă a populaţiei. 

În cazul apelor, sursele industriale sunt responsabile de apariţia compuşilor toxici speciali, dar şi de 
creşterea semnificativă a celorlaţi indicatori de calitate. Majoritatea surselor industriale evacuează 
apele uzate industriale în reţeaua de canalizare urbană (Tabel 1).  

Sub aspect calitativ problemele cele mai mari apar în cazul unităţilor care folosesc substanţe 
periculoase în procesul de producţie (cianuri, baze, acizi, metale grele, substanţe petroliere etc.), unde 
riscul de încărcare suplimentară a apelor uzate din canalizarea municipiului Bucureşti şi ulterior a 
apelor râurilor receptoare este maxim. În acestă situaţie se află majoritatea unităţilor din:  

• industria constructoare de maşini, unde se folosesc în procesul de producţie cianuri, cromaţi, 
substanţe cu caracter acid şi bazic etc.; 

• industria chimică, care utilizează substanţe chimice foarte diverse cu grad de periculozitate 
ridicat (acid clorhidric, acid azotic, acid sulfuric, amoniac, produse petroliere, detergenţi, 
diferite baze, etc.); 

• industria energetică (CET-urile), unde produsele petroliere, acizii și bazele pun probleme 
deosebite la nivelul calităţii apelor uzate. 

Majoritatea unităţilor industriale ce vehiculează substanţe periculoase deţin instalaţii pentru epurarea 
apei, care datorită vechimii sau modului de exploatare nu dau randament maxim.  

O problemă deosebită legată de unităţile industriale este gestionarea deşeurilor, surse industriale fiind 
mari generatoare de deşeuri (lemn, şpan, nămoluri acide şi bazice, baterii uzate, uleiuri uzate, sticlă, 
carton, hârtie, materiale plastice, soluţii de developare, cauciucuri, produse chimice secundare). 
Unităţile industriale deţin spaţii de depozitare temporară, nefiind permisă depozitarea îndelungată a 
deşeurilor în spaţiul lor. De remarcat că majoritatea unităţilor industriale reciclează deşeurile 
refolosibile prin unităţile de profil.  

Problemele de mediu generate de unităţile industriale din municipiul Bucureşti sunt accentuate de 
dimensiunea redusă sau de lipsa suprafeţelor verzi pentru separarea de celelalte funcţiuni urbanistice. 
Astfel, un număr foarte ridicat de unităţi industriale active sau închise au/aveau o pondere a spaţiilor 
verzi de 0 % sau între 0-5 % din suprafaţa totală a unităţii (FIROS SA, REPUBLICA SA, CHIMOPAR SA, 
ACUMULATORUL SA, PRODPLAST SA, ZENTIVA SA, CHIMOPAR SA, DANUBIANA SA, METALURGICA SA, 
AVERSA SA, PROGRESUL SA, IZOLATORUL SA, MARMOSIN SA, GRANITUL SA, CET Sud, CET Grozăveşti). 
Din acest motiv, incidenţa asupra esteticii urbane este mai ridicată.  

După modificările determinate de perioada de tranziţie, sursele industriale din municipiul Bucureşti 
manifestă o tendinţă de revitalizare şi diversificare, în special la nivelul I.M.M.-urilor. Din acest motiv 
trebuie acordată o atenţie deosebită acestor activităţi, cu dimensiuni mai reduse (capacitate de 
producţie, suprafaţă şi resurse utilizate, etc.), însă impact cumulat la fel de important ca sursele mari.  
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1.4.2.3. Sursele de degradare rezidențiale și asimilabile cu cele menajere 

Spaţiile rezidenţiale și asimilabile cu cele menajere reprezintă surse importante de degradare a 
mediului în municipiul Bucureşti din cauza ocupării teritoriului, volumului ridicat de deşeuri generat şi 
presiunii ridicate pe care o exercită prin consumul resurselor. Gospodăriile devin prin concentrare sau 
din cauza lipsei unor dotări edilitare (alimentare cu apă, canalizare, încălzire centralizată), surse de 
poluare a aerului (iarna, prin încălzirea locuinţelor pe bază de combustibili fosili) şi a apelor (prin 
scurgerea apelor uzate în reţeaua hidrografică sau prin infiltrarea lor în pânza freatică).  
În prezent, sursele rezidențiale sunt printre cele mai importante forme de degradare a calităţii mediului 
municipiului Bucureşti deoarece: 

- modelele de consum ale populației (vezi figura de mai jos) s-au schimbat semnificativ, ceea 
ce înseamnă că a crescut consumul casnic şi implicit volumul de deşeuri. 

- controlul impactului asupra mediului al surselor rezidențiale și asimilabile cu cele menajere 
este foarte greu de realizat şi de limitat. 

- infracţionalitatea de mediu (depozitarea haotică a deşeurilor, evacuarea necontrolată a 
apelor uzate, distrugerea vegetaţiei) sunt fenomene specifice în interiorul şi proximitatea 
spaţiilor rezidenţiale, 

- nu sunt respectaţi indicatori minimali de locuire în aşezările umane. 

Sursele rezidențiale din municipiului Bucureşti au fost abordate ca generator de probleme (deşeuri 
menajere, ape uzate) şi consumator (spaţiu pentru locuit, apă rece, apă caldă, gaze, energie electrică, 
agent termic, resurse alimentare şi nealimentare, servicii de agrement şi recreere). 
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Figura 34. Module pentru evaluarea modelelor de consum ale populaţiei în municipiul Bucureşti 

 

Sursa: Pătroescu et al, 2012 

În municipiul Bucureşti se înregistrează un consum mediu de apă de 50 m3/an/locuitor (fără pierderile 
de pe reţea), de energie electrică (485 kW/an/locuitor) şi gaze naturale (206 m3/an/locuitor) (INS, 
2018).  

Acoperirea cu dotări tehnico-edilitare nu este 100 %, înregistrându-se deficienţe la alimentarea cu apă 
(10 % din intravilan fără acces, iar 20 % cu probleme legate de calitatea deficitară sau de presiune 
necorespunzătoare), canalizare (5 % din intravilan fără acces, cu probleme mai mari în zonele de 
periferie ale sectoarelor 2 şi 5) şi termoficare (probleme în cartierele Pajura, Giurgiului, Berceni şi la 
majoritatea locuinţelor de tip P, P+1). 

Sursele menajere impun şi existenţa unor funcţii urbanistice comerciale, de agrement şi recreere, 
spitaliceşti, educaţionale, de cultură etc. (surse asimilabile cu cele menajere), ce contribuie la 
modificări ale mediului prin creşterea gradului de artificializare.  

1.4.2.4. Sursele de degradare din transporturi 

Transporturile reprezintă o componentă definitorie a tuturor aşezărilor umane şi o importantă sursă 
de disfuncţionalităţi de mediu prin trafic, spaţiile de circulaţie, de transfer (aeroporturi, gări, autogări, 
porturi) şi de staţionare temporară (depouri, autobaze, garaje, parcări).   
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Figura 35. Amplasarea zonelor rezidenţiale în raport cu spaţiile de transfer a fluxurilor în municipiul 
Bucureşti 

 

Sursa: Pătroescu et al, 2012 

Consumul de spaţiu, zgomotul, vibraţiile, aportul de căldură, riscul tehnogen (accidentele) şi 
numeroasele noxe evacuate (în special compuşi organici volatili, particule în suspensie, oxizi de 
carbon, azot şi sulf) sunt cele mai frecvente probleme asociate cu transporturile. 
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Componenta cu agresivitatea cea mai ridicată este legată de trafic. Traficul rutier, feroviar şi aerian îşi 
amplifică impactul asupra mediului urban proporţional cu creşterea numărului de vehicule şi a 
capacităţii acestora,  proximitatea de spaţiile rezidenţiale și amplificarea gradului de uzură a 
infrastructrurilor şi a vehiculelor participante la trafic. 

Astfel, spaţiile cele mai afectate de problemele specifice fiecărei categorii de trafic sunt cele situate în 
lungul bulevardelor principale în cazul celui rutier, a Gării de Nord în cazul celui feroviar, respectiv a 
coridoarelor de zbor în cazul traficului aerian. 

În cazul traficului rutier este importantă şi componenta legată de spaţiile de parcare, devenită o 
disfuncţionalitate majoră în municipiul București, ce tinde să transforme oraşul într-un ecosistem din 
ce în ce mai artificializat. Astfel, tendinţa de înlocuire a suprafeţelor verzi cu spaţii de parcare este o 
greşeală urbanistică majoră ce se reflectă deja în degradarea calităţii locuirii în interiorul spaţiilor de 
locuit. 

În municipiul Bucureşti, tendinţa este de înlocuire a spaţiilor verzi din proximitatea blocurilor cu spaţii 
de parcare, ceea ce înseamnă distrugerea unui filtru cu rol în ameliorarea calităţii mediului în spaţiile 
de locuit. În plus, spaţiile de parcare accesibilizează o serie de poluanţi pentru aerul interior, 
reprezentativi în acest sens fiind compuşii organici volatili, gazele de ardere şi o serie de particule în 
suspensie (praful rezultat din erodarea anvelopelor, plăcuţelor de frână ori de ambreiaj). În spaţiile 
reprezentative analizate s-a observat că numărul de autovehicule per apartament a depăşit cu mult 
valoarea recomandată pentru dimensionarea spaţiilor de parcare conform prevederilor 
Regulamentului General de Urbanism (2-5 locuri de parcare per imobil de tip P+10), având valori medii 
între 7-12 autovehicule per imobil. Excedentul de autovehicule reprezintă de fapt componenta care 
ocupă spaţiile de circulaţie rutieră şi pietonală şi agresează în cele mai multe situaţii spaţiile verzi, 
trotuarele şi alte structuri urbane. Rezolvarea acestei probleme, deşi aparent simplă prin realizarea de 
parcări zonale supraterane, ridică mari probleme legate de tendinţa de concentrare a fondului 
construit în proximitatea spaţiilor de locuit. 

În spaţiile de transfer a fluxurilor de circulaţie (autogări, gări, aeroporturi, noduri intermodale), dincolo 
de aglomeraţie, importante sunt şi problemele legate de insecuritate. Reprezentative pentru 
municipiul Bucureşti sunt zonele Gara de Nord, Gara de Est, Autogara Filaret, Autogara Păcii, Piaţa 
Sudului, Piaţa Obor. 

Traficul rutier reprezintă una din principalele surse de degradare a mediului din municipiul București, 
în special prin zgomot şi noxele evacuate. Cel mai intens trafic, deci cea mai mare intensitate a 
zgomotului şi cele mai mari concentraţii de noxe emise, se înregistrează în pe arterele de categoria I, 
în zonele cu trafic greu și pe ieșirile principale din municipiul București.  

Problemele cele mai acute apar în intervalele cu trafic intens, diferite funcţie de importanţa arterelor 
de circulaţie (legătură cu locurile de muncă – maxime de luni până vineri în intervalele 7.00-9.30, 
12.00-14.00, 16.00-19.00; cu zone de agrement – maxime la începutul şi sfârşitul perioadelor libere; 
cu spaţiile comerciale şi de depozitare – 7.00-11.00, 15.00-20.00).  

Problemele de mediu pe care le ridică traficul rutier sunt accentuate de calitatea carosabilului, 
ponderea traficului greu şi/sau a autovehiculelor depăşite din punct de vedere tehnic, fragmentarea 
excesivă a traficului, condiţiile meteorologice nefavorabile ori comportamentul şoferilor. 

Alături de traficul rutier, traficul feroviar se constituie într-o sursă locală de zgomot şi vibraţii. Traficul 
de călători se desfăşoară permanent, cu mici diferenţieri sezoniere; existenţa unor trenuri care circulă 
noaptea accentuează incidenţa zgomotului, afectând programul de odihnă al populaţiei rezidente în 
apropierea căilor ferate. Cea mai importantă concentrare feroviară este zona Gara de Nord care este 
deservită de o reţea densă de căi ferate. Traficul feroviar înregistrează variaţii în timpul zilei în cele 
stațiile CFR Astfel, traficul cel mai intens se semnalează dimineaţa între orele 05.00-08.00, când 
numărul trenurilor care pleacă sau sosesc în Gara de Nord este peste 10 trenuri pe oră. Maxime 
secundare mai apar în intervalul 16.00-17.00 şi 21.00-22.00, fiind legate de terminarea programului 
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de lucru sau de transferarea fluxurilor de călători care se îndreaptă spre diferite oraşe din ţară sau 
spre Bucureşti. Traficul cel mai redus se înregistrează în intervalele 9.00-13.00 şi 15.00-16.00. Din 
analiza datelor se poate observa că maximele se suprapun peste perioadele de odihnă ale populaţiei 
(05.00-09.00, 13.00-15.00 şi 22.00-24.00). 

Traficul feroviar de călători este completat de traficul feroviar industrial, care se afectează în general 
aceleaşi areale ca şi traficul de călători. În zona platformelor industriale majoritatea căilor ferate au 
fost dezafectate, astfel că incidenţa lor a fost redusă semnificativ. Traficul feroviar de mărfuri 
contribuie la creşterea riscului tehnogen în lungul căilor ferate prin substanţele chimice cu diferite 
grade de periculozitate ce sunt transportate. 

Alte surse mobile de degradare a mediului sunt constituite de traficul fluvial de agrement de pe râul 
Colentina şi traficul aerian, acesta din urmă fiind concentrat în zona aeroporturilor internaţionale 
Henri Coandă şi, în viitor, pe Băneasa, zonele amplasate de-a lungul culoarelor de zbor fiind afectate 
de nivelul ridicat al zgomotului provocat de avioane.  

Sursele mobile au manifestare liniară, disfuncţionalităţile de mediu fiind concentrate în lungul 
reţelelor de infrastructură principale. Cu toate acestea nu trebuie neglijate probleme determinate de 
amenajarea infrastructurilor care suportă traficului, spaţiile de parcare,  deşeurile rezultate datorită 
funcţionării vehiculelor, cantităţile ridicate de combustibili utilizate pentru funcţionare, etc. 

1.4.2.5. Alte categorii de surse de degradare a mediului  

Alături de sursele principale de degradare a mediului, la nivelul municipiului București se mai 
individualizează, surse de degradare cu manifestare locală. Relevante sunt în special sursele medicale, 
șantiere și spațiile comerciale. 

Sursele medicale 

Sursele de degradare medicale cumulează ansamblul activităţilor din spitale, policlinici, cabinete 
medicale, laboratoare ori farmacii. Asocierea cu spaţiile rezidenţiale creşte riscul de îmbolnăvire a 
populaţiei, expunerea la zgomot (în special din cauza ambulanţelor), la diferite substanţe chimice şi 
forme de radiaţie, insecuritatea (în special la spitalele de boli nervoase) şi disconfortul.  

Importanţa acestor surse de degradare este determinată de faptul că ele se află foarte aproape de 
spaţiile rezidenţiale, iar în cazul unor cabinete medicale chiar la parterul blocurilor sau în interiorul lor. 
Reprezentative în acest sens sunt spitale de boli infecţioase și cele de urgență. 

Dintre sursele medicale de dimensiuni mai mici, dar cu proiecţie în calitatea mediului în spaţiile 
rezidenţiale, atragem atenţia asupra cabinetelor medicale situate în interiorul imobilelor de locuit 
(cabinete de medicină de familie, cabinete stomatologice, cabinete ce oferă tratamente pe bază de 
laser etc.). În asemenea cazuri, este important de evaluat incidenţa lor în starea de sănătate a 
populaţiei din aceste imobile. 

Șantierele 

Șantierele, deși au o durată limitată, se constituie în surse de aprovizionare a mediului urban cu 
particule în suspensie, dar și cu insecuritate. Din acest motiv, managementul acestor trebuie 
considerabil îmbunătățit. 

Spațiile comerciale 

Spaţiile comerciale reprezintă o componentă a arealelor rezidenţiale, îndreptată spre accesibilizarea 
unor produse şi servicii necesare acoperirii unor nevoi umane. 

Spaţiile comerciale, prin dimensiune, caracter neorganizat, externalităţi şi specificul produselor ori al 
serviciilor comercializate se pot constitui în surse de degradare cu efecte perceptibile în spaţiile 
rezidenţiale. Recunoscute în acest sens sunt: 
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- Hypermarket-urile şi mallurile, care generează o aglomerare semnificativă a traficului, 
dar şi un dezechilibru între suprafeţele betonate şi cu construcţii (dominante) şi cele 
verzi; 

- Pieţele, cu fluxuri diverse de comercianţi şi cumpărători, ridică probleme legate de 
aglomeraţie, depozitare necontrolată de deşeuri, dezvoltarea organismelor 
oportuniste (în special şobolani) şi insecuritate; reprezentative prin impacturile asupra 
spaţiilor rezidenţiale din proximitate se remarcă Piaţa Obor, Piaţa Gorjului, Piaţa 
Domenii, Piaţa Sudului. 

- Restaurantele, cluburile, barurile, fastfood-urile, casele de pariuri şi sălile de jocuri pun 
probleme în ariile rezidenţiale în cazul în care sunt situate în interiorul sau în imediata 
apropiere a spaţiilor de locuit; disfuncţionalităţile generate sunt legate de zgomot, 
vibraţii, mirosuri neplăcute, igienă şi insecuritate; 

- Farmaciile, amplasate predominant la parterul ansamblurilor de locuinţe, care aduc un 
aport de substanţe chimice, unele active din punct de vedere biologic. 

- Benzinăriile, care sunt separate de spaţiile de locuit, dar în unele situaţii sunt situate la 
distanţe neregulamentare apropiindu-se foarte mult de clădirile locuite; în aceste 
situaţii ele generează o creştere semnificativă a riscurilor tehnogene (explozii, 
incendii), precum şi concentraţiei de compuşi organici volatili în aerul interior; în plus 
apare o creştere a nivelului mediu al sunetului şi la care se adaugă riscul de 
contaminare a apelor cu produse petroliere. Probleme similare apar în cazul 
spălătoriilor auto şi service-urilor auto situate în aceleaşi condiţii în raport cu 
rezidenţialul. 

Deşi la nivel teoretic sunt incluse în categoria comerţului organizat, florăriile, chioşcurile de ziare şi 
buticurile pentru comercializarea diferitelor produse alimentare şi nealimentare, generează disfuncţii 
evidente, din cauza scăderii vizibilităţii în intersecţii, managementului deficitar al deşeurilor şi al apelor 
uzate, obstrucţionării traficului pietonal, degradării estetice urbane şi insecurităţii. 

Juxtapunerea efectelor negative generate de sursele de degradare a mediului cu cele asociate 
modelelor de consum ale populaţiei contribuie la conturarea de disfuncţii la nivelul spaţiilor 
rezidenţiale, ce au proiecţie directă în starea de sanogeneză a populaţiei, dar şi a ecosistemului urban 
în ansamblul său. 

1.4.3. Calitatea factorilor de mediu în municipiul București 

1.4.3.1. Calitatea aerului 

Calitatea aerului din municipiul Bucureşti este influenţată de activităţile industriale concentrate în 
aglomeraţia urbană şi de sursele mobile (în special de transporturi rutiere). La acestea se adaugă 
sursele casnice (în special prin arderea combustibililor), depozitele controlate şi necontrolate de 
deşeuri (aprinderile rampelor, descompunerea deşeurilor), activităţile din construcţii, cu influenţă 
locală asupra calităţii aerului.  

Prin dimensiunea ridicată a impactului asupra calităţii aerului se detaşează instalațiile SEVESSO și IPPC, 
chiar dacă şi-au redus semnificativ activităţile sau şi-au îmbunătăţit sistemele de reducere a impactului 
asupra mediului.  

Prin impactul foarte ridicat asupra calităţii aerului se detaşează centralele termice mari, responsabile 
de 76% din emisiile de dioxid de sulf, 36% din cele de oxizi de azot şi 70% din cele de dioxid de carbon. 
Prin volumele emise se remarcă C.E.T. Sud, C.E.T. Vest şi C.E.T. Progresul (APM Bucureşti, 2005). La 
degradarea calităţii aerului nu trebuie neglijat aportul traficului rutier responsabil de 90% din emisiile 
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de monoxid de carbon, 59% de cele de oxizi de azot, 45% de compuşi organici volatili şi 95% din emisiile 
de plumb (APM Bucureşti, 2005). 

Calitatea aerului în Municipiul Bucureşti este monitorizată prin intermediul a 8 staţii, amplasate în 
zonele Cercul Militar, Mihai Bravu, Titan, Drumul Taberei, Lacul Morii, Berceni, Măgurele şi Baloteşti. 
Au fost considerate relevante pentru analiza realizată datele până în anul 2010, după acest moment 
apărând evoluții ale datelor rezultate din sistemul de monitorizare care nu au fost considerate 
credibile. Astfel, declanșarea procedurii de infrigement pe calitatea aerului de către Comisia 
Europeană, care a implicat și municipiul București, a afectat vizibil și procesul de monitorizare și 
raportare a noxelor.  

Pe indicatori de calitate, depăşirile cele mai frecvente ale concentraţiilor maxime admise momentane 
se înregistrează la particule în suspensie şi oxizi de azot, valori ridicate înregistrându-se şi la monoxid 
de carbon, ozon și compuși organici volatili (în special benzen). Acest lucru este pus în evidență și de 
Planul Integrat de Calitatea Aerului al municipiului București 2018-2022, dar și de procedura de 
infrigiment declanșată de Comisia Europeană pentru depășirile repetate ale unor parametri de 
calitatea aerului din municipiul București și din alte orașe mari. Este de remarcat faptul că în prezent 
nu se poate realiza o evaluare corectă a calității aerului în municipiul București din cauza lipsei unor 
date credibile. 

În acest context, PMB a inițiat de mai mulți ani unele demesuri pentru achiziționarea unor stații proprii 
de monitorizare a calității aerului, însă investiția nu s-a materializat încă (totuși, instituția dispune de 
un laborator mobil). De asemenea, la nivelul Capitalei există și inițiative private, precum AerLive.ro – 
o platformă pentru măsurarea calității aerului lansată în decembrie 2019 de mai multe ONG-uri. 
Aceasta cuprinde peste 100 de dispozitive amplasate în toată Capitala, care informează în timp real 
cetățenii cu privire la unii poluanți din atmosferă. Totuși, această rețea nu este omologată / autorizată 
de către ministerul de profil. 

Ca zone critice din punct de vedere al calității aerului se detaşează spaţiile situate în proximitatea 
zonelor industriale enumerate anterior, la care se adaugă zonele centrale (Piaţa Uniri, Piaţa 
Universităţii, Piaţa Romană) şi arterele foarte circulate din municipiul Bucureşti. 

Particule în suspensie 

Principalii factori ce contribuie la existenţa valorilor ridicate ale concentraţiei de particule în suspensie 
sunt traficul rutier, șantierele, activităţile industriale, starea proastă a spațiilor verzi, aportul de pulberi 
din exteriorul orașului şi salubrizarea deficitară a orașului. În afara surselor antropice trebuie să se ţină 
cont şi de fondul natural, caracterizat prin depozite loessoide vulnerabile la deflaţie din Bărăgan şi de 
faptul că în condiţii de circulaţie a maselor de aer din sud-vest sunt aduse volume ridicate de pulberi 
în suspensie din zona sahariană.  

Cantitatea de pulberi în suspensie emisă în atmosfera urbană a municipiului Bucureşti era estimată în 
anul 2010 la 977 tone pe an (din care circa 30 % emise de CET-uri). Zonele cu cele mai mari probleme 
sunt considerate spaţiile din proximitatea arterelor rutiere importante, centralelor termice, unităţilor 
din industria materialelor de construcţii  (Fig. 4). 

În dinamică multianuală se observă o scădere semnificativă a frecvenței de depășire a concentrației 
maxime zilnice la indicatorul particule în suspensie, fără ca ea să aibă o explicație rațională legată de 
diminuarea surselor de degradare. Astfel, creşterea parcului auto (de la 485000 autovehicule în 1995 
la peste 1 milion de autovehicule în prezent), reactivarea unor unităţi industriale (integral sau numai 
a unor secţii), dezvoltarea de noi activităţi industriale corelată cu scăderea semnificativă a suprafeţelor 
oxigenante şi intensificarea activităţilor din construcţii nu justifică dinamica concentrațiilor la acest 
indicator. 

Astfel, în anul 2004, concentrația medie anuală de particule în suspensie a înregistrat o valoare de 
57,5 μg/m3, cu valori mai ridicate în zonele intens circulate (Cercul Militar – 75,6 μg/m3, Mihai Bravu 
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– 75,4 μg/m3) şi mai scăzute în zonele de influenţă ale unor suprafeţe oxigenante şi în majoritatea 
localităţilor din exteriorul municipiului Bucureşti (41,4 μg/m3 la Baloteşti, 51,5 μg/m3 la Măgurele). În 
2017, concentrația medie a fost de 37,2 μg/m3, fără nicio depășire a concentrației maxime admise. 
Din acest motiv, am considerat reprezentative pentru analiză, datele din anul 2009, când s-au 
înregistrat între 79 depășiri la stația Titan și 118 la stația Berceni ale concentrației medii zilnice la 
indicatorul particule în suspensie. De altfel, concentraţia medie anuală a particulelor ȋn suspensie 
depăşea în 2009 limita maximă anuală impusă de legislaţie la 3 dintre cele 8 staţii din Municipiul 
Bucureşti (Cercul Militar, Mihai Bravu şi Drumul Taberei). 

Figura 36. Distribuţia spaţială a concentraţiei poluanţilor ȋn Municipiul Bucureşti: (a) pulberi ȋn suspensie; (b) 
monoxid de carbon 

 

Sursa: Onose, 2015, prelucrare după datele Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 2009 

Monoxid de carbon 

Monoxidul de carbon, noxă caracteristică zonelor cu trafic rutier foarte intens din municipiul 
Bucureşti, este un indicator care înregistrează rareori depăşiri ale concentraţiilor maxime admise 
momentane sau zilnice. Au apărut depășiri doar în anul 2017 la stațiile Cercul Militar și Drumul Taberei. 
Spaţial, valorile maxime se ȋnregistrează ȋn partea sudică a Municipiului Bucureşti la staţia de măsurare 
Berceni (0.86 mg/m3), iar cele minime ȋn nord-vest la staţia Lacul Morii (0.37 mg/m3). 

Oxizi de azot  

Principalele surse de oxizi de azot în atmosfera municipiul Bucureşti sunt traficul rutier, centralele 
termice şi unităţile industriale, emisiile fiind legate de procesele de ardere. Între 1999-2004, 
concentraţia de dioxid de azot a fost în creştere în atmosfera urbană (de la 10 μg/m3 în 1999 la 47,5 
μg/m3 în 2004), iar frecvenţa depăşirilor a crescut semnificativ în special în zonele cu trafic auto foarte 
intens (Piaţa Romană, Piaţa Universităţii). Interesant este faptul că se înregistrau depășiri frecvente 
ale valorilor indicatorului dioxid de azot până la nivelul anului 2010 la stațiile de trafic urban (Cercul 
Militar,Mihai Bravu, Berceni, Drumul Taberei), după care frecvența depășirilor a devenit 
nesemnificativă. Anterior anului 2010, concentraţia de oxizi de azot era mai ridicată în zonele cu trafic 
foarte intens (Cercul Militar - 88 μg/m3, Mihai Bravu - 81 μg/m3, Drumul Taberei - 52 μg/m3) şi sub 40 
μg/m3 în celelalte puncte de monitorizare (Baloteşti - 10 μg/m3, Măgurele - 23 μg/m3). Cele mai mari 
frecvenţe de depăşire a CMA momentan se înregistreau la Cercul Militar (4 %), Mihai Bravu (3,7 %) şi 
Drumul Taberei (2 %). La nivelul mediilor anuale se observau depăşiri ale CMA anual în toate punctele 
de monitorizare din municipiul Bucureşti. 
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Dioxidul de sulf 

Principalele surse de dioxid de sulf erau C.E.T.-urile (mai ales când se folosește păcură pentru 
producerea energiei electrice și termice), urmate de unităţile industriale (aproape toate instalațiile 
IPPC) şi traficul rutier (în special motoarele Diesel). Utilizarea motorinei cu conţinut foarte redus de 
sulf a determinat o scădere semnificativă a importanţei traficului rutier la poluarea cu dioxid de sulf. 
Concentraţia medie anuală a dioxidului de sulf s-a păstrat la un nivel relativ constant după 2004, 
valoarea de referință fiind de circa 12 μg/m3, cu valori mai ridicate în punctele Cercul Militar (18 
μg/m3), Baloteşti (16 μg/m3), Mihai Bravu (15 μg/m3) şi Berceni (14 μg/m3). De remarcat este însă 
faptul că la nivelul concentraţiilor medii anuale valorile sunt apropiate de pragul de alertă, fapt ce 
ridică probleme legate de expunerea populaţiei şi de potenţialul efect pe termen lung al acestei noxe. 
De asemenea, incidenţa ridicată a ploilor acide în aglomeraţia urbană a municipiului Bucureşti este 
legată şi de concentraţiile ridicate ale dioxidului de sulf. 

Alte noxe 

În afara noxelor care afectează calitatea aerului municipiului București, apar şi noxe care au intrat 
recent în atenţia autorităţilor de mediu din România (compuşii organici volatili, poluanţi organici 
persistenţi, ozon, etc.). 

Probleme se înregistrează încă la plumb şi la compuşi organici volatili (C.O.V.), traficul rutier fiind 
principala sursă generatoare a acestor noxe. La plumb, concentraţiile variază între 0,22 μg/m3 la Cercul 
Militar şi Mihai Bravu, 0,18 μg/m3 la Berceni, valori care nu depăşesc concentraţia maximă admisă 
anuală, însă depăşesc sporadic valorile momentane. La benzen, măsurătorile realizate au evidențiat 
valori cu 30-40% mai ridicate decât concentrațiile maxime admise, ceea ce trebuie să reprezinte un 
semnal de alarmă pentru autoritățile de mediu, având în vedere caracterul cancerigen al acestei noxe. 

Nici în cazul celorlalţi compuşi persistenţi (cadmiu, mercur, dioxină, furan) nu se înregistrează depăşiri 
ale concentraţiilor maxime admise datorită lipsei unor surse importante, dar și a unor date din 
sistemele de monitorizare. 

O noxă căreia trebuie să i se acorde o atenție sporită în viitor, mai ales din cauza creșterii frecvenței 
depășirilor la stațiile din exteriorul municipiului București este ozonul, considerat un indicator al 
smogului fotochimic. Pentru că el intră rapid în reacție cu alți compuși din aerul urban,  concentrația 
lui în municipiul București este redusă. Cu toate acestea la stațiile Balotești, Drumul Taberei și Mihai 
Bravu apar frecvente depășiri ale acestui indicator, ceea ce eviențiază clar că Bucureștiul a devenit un 
spațiu de manifestare al smogului fotochimic.  

Indicele de calitate a aerului 

Pentru evaluarea gradului de poluare a aerului din municipiul Bucureşti a fost calculat pentru fiecare 
noxă reprezentativă indicele de calitate a aerului (AQI – Air Quality Index) (EPA, 1990). Indicele permite 
evaluarea nivelului de poluare a aerului şi a incidenţei asupra populaţiei şi ecosistemelor naturale.  
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Tabel 15. Grila de interpretare a valorilor indicelui de calitate a aerului 

Indice de 
calitate a 
aerului 

Calitate a aerului/ 
nivel de poluare 

Efectele asupra omului 
Efecte asupra ecosistemelor şi 

materialelor 

0-50 (verde) Bună/foarte slab Fără efecte Fără efecte 

51-100 (galben) 
Satisfăcătoare/slab sau 

moderat 
Fără efecte Efecte reduse 

101-300 
(portocaliu) 

Nesatisfăcătoare 
/relativ ridicată 

Influenţa asupra 
aparatului respirator, 

cardiovascular 
Efecte moderate 

301-500 (roşu) Slabă/ridicată 
Efecte semnificative 

asupra populaţiei 
Efecte puternice 

Peste 500 
(maro) 

Foarte slabă/foarte 
ridicată 

Efecte puternice pe 
suprafeţe ridicate 

Efecte foarte puternice 

Sursa: Prelucraare proprie după US EPA, 1990 

Valoarea medie a indicelui pentru municipiului Bucureşti este de 110,2 (mai scăzută la Măgurele – 84 
şi mai ridicată la Cercul Militar – 206,8), valoare caracteristică unui spaţiu cu calitate a aerului 
necorespunzătoare şi nivel de poluare relativ ridicat. 

Pe noxe cele mai mari probleme se înregistrează la dioxidul de azot unde este depăşită valoarea limită 
de 500 (calitate a aerului foarte slabă şi nivel de poluare foarte ridicat) în punctele Cercul Militar şi 
Mihai Bravu. De asemenea, probleme se înregistrează şi la monoxid de carbon şi particule în suspensie, 
care au valorile sensibil mai ridicate faţă de media globală (Tabel 3).  

Tabel 16. Distribuţia indicelui de calitate a aerului în municipiul Bucureşti 

Indicator PM10 O3 Pb CO NO2 SO2 Medie 

Berceni 119,2 43,3 36 144 117,6 108,5 94,8 

Cercul Militar 188,9 23,3 40 237,1 623 128,6 206,8 

Mihai Bravu 188,4 30 40 237,1 541,2 83,3 186,7 

Titan 145,9 43,3 60 237,1 191,8 80 126,4 

Drumul Taberei 139 31,7 20 220,7 254,7 75 123,5 

Balotesti 103,6 50 14 211,6 15,4 177,8 95,4 

Magurele 128,8 43,3 30 169,7 63,7 68,8 84 

Lacul Morii 133 41,7 28 169,7 163,1 72,7 101,4 

Medie 143,8 38,3 28 176,5 209,9 64,5 110,2 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor APM 2009 

Valorile indicelui de calitate a aerului (AQI) atrage atenţia asupra spaţiilor cu probleme de calitate a 
aerului şi a surselor la nivelul cărora trebuie să se intervină pentru limitarea nivelului de poluare a 
aerului. Astfel, conform Planului Integrat de Calitate a Aerului 2018-2022 au fost propuse măsuri care 
să vizeze reducerea emisiilor din traficul rutier, din incălzirea sectorului rezidențial și din procesul de 
eroziune eoliană. Nu sunt menționate măsuri care să vizeze contextul regional, având în vedere că 
unele dintre problemele de mediu din municipiul București sunt legate în mod direct de activitățile 
socio-economice care se desfășoară în județul Ilfov.  
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Având în vedere problemele de poluare a aerului cu care se confruntă municipiul București, trebuie 
menționat că există inițiative avansate destul de consistente din partea autorităților pentru 
diminuarea acestora. Îmbunătățirea continuă a transportului public (inclusiv legată de îmbunătățirea 
accesibilității la metrou), reducerea amprentei carbon a transportului public, dezvoltarea rețelelor de 
transport alternativ (de exemplu, piste de biciclete), managementul traficului (inclusiv prin benzi 
unice) sunt doar câteva astfel de inițiative promovate în ultimii ani.   

1.4.3.2. Zgomotul 

Distribuția nivelului mediu al sunetului în municipiul București 

În municipiul Bucureşti principalele surse de zgomot sunt cele mobile (traficul rutier, feroviar, aerian), 
sursele staţionare având o acţiune locală (unităţile industriale, spaţiile comerciale, unităţile şcolare, 
etc.). Principalele probleme legate de zgomot apar în proximitatea zonelor cu trafic rutier şi feroviar, 
celelalte surse având acţiune locală ce accentuează dimensiunea efectelor. 

Nivelele maxime ale poluării fonice se înregistrează pe străzile din categoria I şi II, unde traficul total 
este intens, iar traficul greu deţine o pondere importantă. Astfel, pentru arterele din categoria I si II, 
cea mai mare frecvenţă a valorilor înregistrându-se în intervalul 70 - 73 dB(A).  

Accentuarea incidenţei zgomotului este mai ridicată şi în cazul străzilor înguste, cu construcţii foarte 
aproape de sursele de zgomot, valorile fiind mai ridicate cu 3 dB(A) faţă de străzile largi, unde se 
realizează separarea între construcţii şi carosabil prin spaţii verzi. 

Tabel 17. Dinamica spatială a Leq în municipiul Bucureşti 

Nr 

Crt 
Punct de masuratoare 

Medie 

dB(A)

* 

Mini- 

ma 

dB(A) 

Ora 

Maxi-

ma 

dB(A) 

Ora 

Trafic 

mediu 

vhc/ora 

Trafic greu 

mediu 

Vhc/ora 

1 Şos. Olteniţei – Brancoveanu 70,9 67 14.00 73,8 11.00 3000 50 

2 
Şos. Giurgiului – Cimitir 

Evanghelic 
70 66,2 9.00 75,3 13.30 2100 35 

3 Bd. Pieptănari – ROCAR 64,5 59,8 19.00 67 13.30 800 25 

4 
Bd. Vasile Milea – Pod 

Grozăveşti 
74,3 69,8 19.30 78,1 11.30 2200 125 

5 Intersecţie Răzoare 73,8 69,7 8.00 76,5 11.30 5000 100 

6 Piaţa Chirigiu 67,8 64,6 12.30 72,3 14.00 600 15 

7 Intersecţie P-ţa Sudului 65,7 62,3 19.30 68,7 15.30 5000 100 

8 
Şos. Vitan Bârzeşti – Spitalul 

Sf.Ioan 
74,1 71,1 19.30 76,6 15.00 2300 220 

9 Splaiul Unirii (Pod M.Bravu) 72,2 69,9 9.30 74,1 13.00 3700 120 

10 Şos. Ştefan cel Mare – Obor 71,3 69,4 13.00 71,8 10.00 3000 40 

11 Şos. Mihai Bravu –Obor 72,4 69,2 17.00 73,9 14.30 3700 60 

12 C. Moşilor – Obor 71,4 66,2 8.30 74,2 14.30 2900 10 

13 Şos. Colentina-Obor 69,4 64,6 11.00 74,2 11.30 3400 65 

14 Str. Turmelor 66,5 62,2 17.00 70,4 16.00 550 2 

15 C. Griviţei – Titulescu 75,1 72,6 11.30 77,3 10.00 2100 50 

16 Str. Buzeşti 75,6 61,2 8.00 75,6 13.30 2100 25 

17 C. Giuleşti – Carrefour 69,8 57,8 8.00 75,4 11.30 2400 100 

18 Bd. C. Noica – Splai 71,4 65,1 8.00 75,8 15.00 1900 40 

19 Intersecţia Gara de Nord 71 68,5 11.00 73,5 12.30 3300 20 

20 
Intrare Autostradă Bucureşti 

–Piteşti 
76,2 67,3 20.00 80,4 13.00 1400 160 
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Nr 

Crt 
Punct de masuratoare 

Medie 

dB(A)

* 

Mini- 

ma 

dB(A) 

Ora 

Maxi-

ma 

dB(A) 

Ora 

Trafic 

mediu 

vhc/ora 

Trafic greu 

mediu 

Vhc/ora 

21 Bd.Pallady – 1 Decembr. 63,4 59,2 8.00 66 14.30 600 25 

22 P-ta Charles de Gaulle 73,3 69,9 11.00 76,3 10.300 4500 20 

23 
Sos. Bucuresti-Ploiesti – Pod 

Băneasa 
71,6 71,3 11.00 74,3 14.00 3900 11 

24 Aviatorilor-Eliade 70,4 69,6 11.30 76.3 10.00 1900 35 

25 
Bd. Mărăşti – P-ţa Presei 

Libere 
70,4 69,2 11.00 71.5 14.00 1100 25 

26 
Bd. Poligrafiei – P-ţa Presei 

Libere 
74,5 67,3 18.00 80,4 10.30 2000 30 

27 E60 – Voluntari 76,1 69,3 20.00 80,5 11.00 5200 210 

28 E85 – Otopeni 72,3 70,1 16.00 78,1 12.00 4300 90 

Sursa: măsurători realizate de CCMESI, 1999-2015 

*Poluare fonică redusă (sub 65 dB(A)), poluare fonică moderată (65-70 dB(A)), poluare fonică puternică (70-75 
dB(A)), poluare fonică foarte puternică (peste 75 dB(A)) 

Dintre zonele liniştite se remarcă parcurile şi grădinile publice, în care cea mai mare parte a 
suprafeţelor nu au probleme legate de poluare fonică. 

Nivel mediu al sunetului în locuinţele din municipiul Bucureşti 

Evaluarea nivelului mediu al sunetului la 30 de minute s-a realizat pentru 19 locuinţe din municipiul 
Bucureşti, de către Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact. Măsurătorile au 
fost efectuate în interiorul locuinţelor, cu fereastra închisă şi cu fereastra deschisă, precum şi în 
exteriorul construcţiei, la geam şi în apropierea surselor de zgomot. Valorile obţinute s-au raportat la 
nivelele maxime admise din Regulamentul General de Urbanism (HG 525/1996). Pentru 4 locuinţe a 
fost evaluat şi nivelul mediu al zgomotului în timpul nopţii (după ora 23.00). În plus, s-au realizat trei 
profile verticale, în imobile situate pe Bd. Lacul Tei, Şoseaua Colentina şi Şoseaua Ştefan cel Mare.  

Nivelul mediu al sunetului la limita exterioară a locuinţelor analizate variază între 30,9 dB(A) şi 71,5 
dB(A) (medie=55,9 dB(A), ±10,1) (Fig.5), valorile fiind influențate de poziţia în raport cu arterele de 
ciruclaţie rutieră şi feroviară. 

Nivelul de zgomot în interiorul locuinţelor analizate din municipiul Bucureşti variază între 30,2 dB(A) 
şi 53,5 dB(A) (medie=39,1 dB(A), ±6,1) (Fig. 6), valorile fiind influențate de poziţia în raport cu sursele 
externe, de activităţile din locuinţă din imobil, la care se adaugă caracteristicile şi funcţionalitatea 
instalaţiilor tehnico-edilitare comune.  

În spaţiile rezidenţiale situate până la etajul 6 în lungul principalelor artere de circulaţie, cu nivele 
medii ale sunetului ce depăşesc în exterior valoarea de 70 dB(A), se înregistrează valori de 45-50 dB 
(A) în timpul zilei şi 40-45 dB(A) în timpul nopţii. Valorile sunt mai ridicate cu 5-10 dB(A), în cazul în 
care măsurătorile se fac cu fereastra deschisă, evidenţiind cu claritate eficienţa sistemelor de izolare 
fonică.  

În locuinţele situate relativ izolat în raport cu sursele mobile, nivelul mediu al sunetului se situează, în 
timpul zilei între 30 - 37 dB(A) şi între 29 - 33 dB(A), în timpul nopţii. Deşi nu au fost înregistrate depăşiri 
la nivele medii la 30 minute, trebuie specificat faptul că o serie de surse externe sau interne de zgomot 
contribuie la apariţia unui disconfort în perioada principală de odihnă a populaţiei (câini, activităţile 
desfăşurate în locuinţele din vecinătate, spaţiile de agrement deschise non-stop). 
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Figura 37. Nivelul mediu al valorilor sunetului în timpul zilei la fereastra locuinţelor analizate (fereastra 
deschisă) raportat la valoarea limită (dB(A)) (n=33) 

 

Sursa: CCMESI, 2008-2014 

Pe termen lung, sursele externe sunt acelea care dictează dinamica nivelului mediu al sunetului în 
spaţiile rezidenţiale din municipiul Bucureşti, cele mai importante fiind în acest context sursele mobile. 
Din cele 18 locuinţe evaluate, în 13 au fost înregistrate depăşiri ale limitei admise. 

Figura 38. Nivelul mediu al valorilor sunetului în timpul zilei în locuinţele analizate raportat la valoarea limită 
(dB(A)) (n=68) 

 

Sursa: CCMESI, 2008-2014 

În situaţiile analizate, distribuţia pe verticală a nivelului sunetului este influenţată de patru factori 
majori: traficul rutier, arborii din aliniamentele stradale, grădinile de bloc şi configuraţia clădirilor din 
jur. Dacă în cazul traficului rutier şi a vegetaţiei arborescente, efectele de amplificare şi respectiv de 
micşorare a intensităţii zgomotului sunt cunoscute, în cazul configuraţiei clădirilor este interesant că 
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variaţiile de înălţime între două imobile paralele, îl favorizează din punct de vedere fonic pe cel mai 
înalt.  

Surse de zgomot receptate de locuinţele analizate din municipiul Bucureşti 

În spaţiile rezidenţiale, zgomotul provine din două categorii de surse: externe (tolerate de obicei, 
întrucât lipsesc instrumentele de control) şi interne (netolerate sau tolerate parţial, care generează 
cele mai numeroase conflicte). 

Sursele externe de zgomot percepute ca fiind cele mai importante şi cu proiecţia cea mai activă asupra 
spaţiilor rezidenţiale din muncipiul Bucureşti sunt traficul rutier (28%), câinii fără stăpân (24%), 
tramvaiele (12%) şi activităţile din construcţii (4%).   
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Figura 39. Distribuţia surselor de zgomot percepute la nivelul locuinţelor analizate din municipiul Bucureşti 
(n=237) 

 

Sursa: CCMESI, 2010 
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1.4.3.3. Calitatea apei (de suprafață și subterane) 

Modul de evaluare al calității apei este diferită funcţie de tipul corpului de apă analizat (ape subterane, 
ape curgătoare, ape tranziţionale, ape costiere, ape lacustre), tipul de apă considerat (apă din corpuri 
de apă naturale sau antropice, apă potabilă, ape uzate), folosinţa propusă sau existentă a apei și 
caracteristicile morfohidrografice ale spaţiului analizat.  

În cazul apelor de suprafață, evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă naturale (râuri și lacuri) se 
face în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apa nr. 2000/ 60EC, prevederi 
transpuse în Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul 
161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea 
stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.   

Calitatea apelor este evaluată prin indicatori de calitate apei, precum: 

• Elementele hidrogeomorfologice, utilizate doar în cazul în care starea ecologică este 
foarte bună  

• Elemente fizico-chimice generale 

o regim termic și acidifiere (temperatura apei, pH); 
o regimul oxigenului (oxigen dizolvat, saturaţie în oxigen, CCO-Mn, CCO-Cr, 

CBO5) 
o salinitate (conductivitate, reziduu fix, ioni generali: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO4

2-, 
Cl-, HCO3

-) 

o nutrienți (compuşii azotului şi fosforului),  

• poluanți toxici specific de origine naturală: metale (Cd, Hg, Zn, Cr, Cu, Ni, As, Se, Co, 
Ba, Fe2+, Mn4+); 

• alți indicatori chimici relevanți (detergenţi, AOX – compuşi organohalogenaţi 
susceptibil de a fi acumulaţi sau pesticide, fenoli, cianuri, hidrocarburi petroliere); 

• indicatori biologici (plancton, alge bentonice, macrozobentos, peștii) și microbiologici 
(coliformi, streptococi). 

Funcție de acești indicatori, corpurile de apă de tip râu sunt împărțite în cinci stări: foarte bună, bună, 
moderată, nesatisfăcătoare și  degradată. În cazul lacurilor, funcție de încărcarea în nutrienți, se 
identifică lacuri ultraoligotrofe, oligotrofe, mezotrofe, eutrofe și hipereutrofe. 

Calitatea apelor din municipiul București este direct influențată de: 

• aportul de apă cu stare ecologică moderată din amonte de municipiul București, atât 
pe râul Dâmbovița, cât și pe râul Colentina; 

• numărul ridicat de surse de poluare, multe dintre acestea evacuând ape uzate 
menajere și tehnologice insuficient epurate; 

• numărul ridicat de locuitori, care au un model de consum specific unui oraș mare; 

• diversitatea ridicată a surselor de poluare și caracterul difuz al acelora mici și mijlocii; 

• suprafața urbană foarte ridicată, o mare parte fiind impermeabilă. 
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Calitatea apei la intrarea în municipiul București 

Calitatea apelor de suprafață este, în primul rând, influențată de modul în care ajung corpurile de apă 
la intrarea în municipiul București. Râul Dâmbovița recepționează în amonte, direct și indirect, apele 
uzate ale municipiului Târgoviște și ale celorlalte comunități umane din amonte, iar râul Colentina 
traversează o zonă de câmpie cu activități agricole destul de active. În plus, transferul de ape din râul 
Ialomița (în special către râul Colentina) ne obligă să considerăm și calitatea apelor acestui curs de apă 
ca factor de influență al calității apelor de suprafață din municipiul București. 

După cum se observă în tabelul 5, niciun corp de apă nu are stare ecologică bună și foarte bună la 
intrarea în municipiul București. Probleme sunt la nutrienți, indicatorii de oxigen, indicatorii biologici 
și bacteriologici, dar și la unii indicatori toxici speciali. Acest lucru atrage atenția asupra necesității 
abordării managementului resurselor de apă la nivel bazinal nu numai la nivel teoretic, ci și practic.  

Tabel 18 - Calitatea apelor râurilor la intrarea în municipiul București 

Nr.c

rt. 

Secțiunea de 

monitorizare 

Elemente 

biologice 

Elemente fizico-

chimice 

Poluanți 

specifici 

Stare ecologică 

integrată 

Stare 

chimică 

1 
Dâmbovița – intrare 

acumularea L. Morii 
Bună Moderată Bună Moderată Bună 

2 
Canal Argeș – amonte de 

evacuarea L. Morii 

Foarte 

bună 
Moderată Bună Moderată Bună 

2 Colentina – Colacu Bună Moderată 
Moderat

ă 
Moderată Bună 

3 Ialomița Bună Moderată 
Moderat

ă 
Moderată Bună 

Principalii evacuatori de apă  

Apele uzate ale municipiului București sunt eliminate prin cinci evacuări: trei evacuări în caseta 
colectoare a râului Dâmbovița (gestionate de SC APA NOVA BUCURESTI SA), o evacuare în râul 
Ciorogârla (SC ELECTROCENTRALE Bucuresti SA) și o evacuare în râul Sabar. 

În caseta colectoare, numărul evacuatorilor este foarte ridicat, fiind considerați relevanți în special 
agenții economici care au autorizații de mediu integrate, aceștia fiind prezentați în tabelul 1, cu 
cantitățile medii zilnice de ape uzate menajere, tehnologice și pluviale. Se detașează clar centralele 
termo-electrice, ca fiind cei mai importanți evacuatori din București (CET Sud, CET Grozăvești, CET 
Vitan, CET Progresu), la care se adaugă agenți economici din industria prelucrătoare (STIROM SA, S.C. 
ISOVOLTA S.A., S.C. DOOSAN IMGB S.A., S.C. DANONE PDPA S.R.L., S.C. AVERSA S.A.). 

Conform datelor furnizate de SC APANOVA București SA, în tabel 6 sunt prezentați evacuatori în caseta 
colectoare, împreună cu concentrația medie anuală a poluanților în efluentul folosinței. Trebuie 
menționat că lista nu cuprinde trei evacuatori industriali importanți (Faur, Danone PDPA, STIROM),  la 
care se adaugă două mall-uri (BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT și PARKLAKE 
SHOPPING SA).  
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Tabel 19. Lista principalilor evacuatori în caseta colectoare 

Nr. 
crt. 

Denumire folosință 
Cod 

CAEN 

Debit efluent 
folosință 

Qmediu (l/s) 

Concentrația medie anuală a 
poluanților în efluentul folosinței 

(mg/l) 

Tip de 
sistem 

de 
epurare MS CBO5 CCO-Cr Ptot 

Valori maxime conform HG 188/2002 350 300 500 5  

1 DANONE PDPA 1051 7,2 15,57 19,27 56,31 0,68 C, M, B 

2 ROMSINE PRODCOMIPEX 6820 0,57 11,17 34 108,8 1,69 M 

3 DELTA GLASS 2312 0,56 63,23 73,94 152,34 0,18 M 

4 MEDA PROD98 1013 4,56 30,83 22,01 65,19 - C, M, B 

5 VITANTIS 6820 0,8 66,05 72,23 154,81 0,21 B, M 

6 UNITRANS 6820 0,59 76,4 102,22 243,13 0,45 M 

7 ANAPAN SA 1071 0,51 47,4 112,4 212,18 2,25 M, B 

8 ASSA ABBLOY ROMANIA 2572 2,51 13 6,69 39,6 0,54 C, M 

9 FAUR 3020 17,99 45,9 43,25 146,34 - M 

10 ROCHUS SRL 8292 3,58 120,61 127,41 246,41 2,39 C, M 

11 
BUCURESTI MALL 
DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT 

6820 5,71 71,77 111,4 302,29 - M 

12 
BA GLASS ROMANIA 
(STIROM) 

6820 11,74 61,26 54,66 163,39 1,24 M 

13 PARKLAKE SHOPPING SA 6820 8,41 86 534,14 1616,36 0,06 M 

14 MCC HOLDING INVEST 5610 0,85 35,61 67,6 133,83 - M 

15 FORTUNA SA 6820 3,09 140,21 11,64 253,47 0,41 M 

16 VEST ENERGO SA 3530 1,96 21,62 11,57 61,6 0,21 - 

17 VERICOM 2001 1013 0,26 119,83 126,94 245,25 2,15 C, M, B 

Sursa: APANOVA, 2019 

În afara surselor industriale și comerciale trebuie ținut cont în cazul municipiului București de sursele 
rezidențiale. Deși volumele de apă menajeră evacuate au scăzut cu circa 15% în perioada 2008-2018 
(Fig. 8), ponderea acestora din volumul total de ape uzate urbane rămâne semnificativ (circa 50%). 
Astfel, volumul mediu lunar de ape uzate pe gospodărie din municipiul Bucureşti este de 11,3 m3.  

Apele uzate menajere sunt încărcate în special cu substanțe organice, nutrienți, detergenți și biocide 
utilizate în locuință. Volumele lor sunt semnificative, având în vedere și modelele de consum specifice 
municipiului București. 

Deși nu sunt evacuări directe în lacurile de pe râul Colentina, numărul mare al spaţiilor rezidenţiale 
riverane poluează difuz, generând creşterea cantităţii de substanţe consumatoare de oxigen în apă şi 
o rată accelerată a eutrofizării. În plus, apar probleme la nivelul indicatorilor bacteriologici, care 
evidențiază clar că există deversări de ape uzate menajere în lacurile din lungul Colentinei. 

 

 

 

 

  



82 

Figura 40. Dinamica volumelor anuale apelor uzate menajere evacuate în caseta colectoare – în mii mc/an 

 

Sursa: Apa Nova, 2019 

Apele pluviale încarcă semnificativ rețeaua de canalizare, în special în perioadele cu precipitații foarte 
ridicate și pe durată scurtă. Acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că municipiul București are o 
suprafață impermeabilă care se apropie de 80%.  

Problema apelor pluviale nu este numai cantitativă, ci și calitativă, ele transferând în rețeaua de 
canalizare și în corpurile de apă poluanți din mediul urban (de exemplu substanțe petroliere, suspensii 
ce conțin substanțe organice persistente, pesticide, suspensii de origine organică și anorganică).  

Apele uzate evacuate în râul Dâmbovița și în Valea Mamina aduc un aport semnificativ de substanțe 
organice, nutrienți, dar mai ales de compuși toxici speciali (de exemplu, metale grele, fenoli, 
detergenți, substanțe extractibile, produse petroliere, pesticide, medicamente). 

 
Calitatea apei râurilor din municipiul București 

Calitatea apei râurilor a fost luată în considerare prin punctele de monitorizare amonte și aval de Lacul 
Morii și aval de stația de epurare Glina. Perioada luată în considerare a fot 2010-2018. Lacul Morii și 
modificarea valorilor indicatorilor de calitate a apei a fost abordată în secțiunea dedicată lacurilor. 

Regimul indicatorilor de oxigen pune în evidență încărcarea biologică existentă (Fig. 9, 10 și 11), 
indicatorul CBO5 având valori dominante caracteristice stării ecologice moderate și proaste în 
secțiunile din amonte și aval de Lacul Morii și în starea degradată în aval de municipiul București. Doar 
indicatorul oxigen dizolvat are valori caracteristice stării ecologice bune și foarte bune în zona Lacului 
Morii, rămânând în starea degradată după receptarea apelor uzate ale municipiului București. 
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Figura 41. Dinamica oxigenului dizolvat în apele râului Dâmbovița între 2010-2018 

 

Sursa: Apele Române, 2019 

(starea ecologică foarte bună – peste 9 mg/l, bună – 7-9 mg/l, moderată – 5-7 mg/l, proastă – 4-5 mg/l, foarte 
proastă – sub 4 mg/l) 

Figura 42. Dinamica CBO5 în apele râului Dâmbovița între 2010-2018 

 

Sursa: Apele Române, 2019 

(starea foarte bună – sub 3 mg/l, bună – 3-5 mg/l, moderată – 5-7 mg/l, proastă – 7-20 mg/l, foarte proastă – 
peste 20 mg/l) 

Având în vedere volumul ridicat de substanțe organice și anorganice existente în apele uzate evacuate 
în râul Dâmbovița este interesant faptul că indicatorul CCO-Cr râmane în starea ecologică moderată, 
inclusiv după stația Glina.  
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Figura 43. Dinamica CCO-Cr în apele râului Dâmbovița între 2010-2018 

 

Sursa: Apele Române, 2019 

 (starea ecologică foarte bună – sub 10 mg/l, bună – 10-25 mg/l, moderată –25-100 mg/l, proastă – 100-125 
mg/l, foarte proastă – peste 125 mg/l) 

În ceea ce privește, nutrienții situația este similară, starea ecologică fiind degradată sau proastă în aval 
de municipiul București și bună-moderată în celelalte secțiuni.  Atrag atenția în special valorile ridicate 
la indicatorii N-NH4 și la P total în aval de municipiul București. 

Figura 44. Dinamica azotului total în apele râului Dâmbovița între 2010-2018 

 

Sursa: Apele Române, 2019 

(starea ecologică foarte bună – sub 1,5 mg/l, bună – 1,5-7 mg/l, moderată –7-12 mg/l, proastă – 12-16 mg/l, 
foarte proastă – peste 16 mg/l) 
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Figura 45. Dinamica fosfor total în apele râului Dâmbovița între 2010-2018 

 

Sursa: Apele Române, 2019 

 (starea ecologică foarte bună – sub 0,15 mg/l, bună – 0,15-0,4 mg/l, moderată –0,4-0,75 mg/l, proastă – 0,75-
1,2 mg/l, foarte proastă – peste 1,2 mg/l) 

 

Transformări importante apar după recepționarea apelor uzate ale municipiului Bucureşti la cloruri 
(de la 50-60 mg/l la 186 mg/l), sodiu (creşteri de la 20-30 mg/l la 59,2 mg/l) şi sulfat (scăderi de la 65-
70 mg/l la 59 mg/l).  

Problema indicatorilor organici, nutrienților este completată de apariția unor substanțe nespecifice 
mediilor acvatice (detergenți, metale grele, fenoli, pesticide), care degradează ecosistemele acvatice 
şi fac foarte dificilă utilizarea apei pentru diverse folosințe.  

Între compuşii toxici speciali, în cadrul proiectului EVA - Evaluarea integrată a impactului factorilor 
antropici asupra calitatii apei din bazinul inferior al raului Argeş pentru reconstrucţie ecologica au fost 
monitorizate hidrocarburile policiclice aromatice (PAH), bifenili policlorinați (PCB), lindanul, DDT, 
atrazina și metalele grele. Dintre PAH-uri au fost identificate naftalina, fenantrenul, fluorantenul, 
pirenul si benzo(b)fluor-antenul, cele mai ridicate concentrații fiind înregistrate pe râul Dâmbovița, în 
aval de stația de la Glina. Valoarea totală a PAH-urilor din apă s-a situat în jurul valorii de 0,15 µg/l la 
Clăteşti. Din clasa PCB-urilor nu a fost identificat decât PCB 28+31 în aval de municipiul București 
(0,042 µg/l). Lindanul (γ-HCH) a înregistrat cele mai ridicate valori în aval de municipiul București 
(0,103 µg/l), iar DDT-ul şi atrazina au fost depăşite limitele impuse de legislație. 

În cazul metalelor grele, principalele surse sunt de origine antropică, care generează depăşiri ale 
limitelor stării ecologice moderate. Concentrațiile ridicate sunt determinate de existența activităților 
de industrie metalurgică şi constructoare de maşini, dar şi de utilizarea pe scară tot mai largă a unor 
produse care au în compoziția lor diferite metale grele. Cele mai mari probleme apar la cadmiu (stare 
ecologică proastă), plumb (stare ecologică moderată) şi fier total (stare ecologică proastă). La zinc și 
crom total, valorile nu se depăşesc limitele stării ecologice foarte bune. 

La indicatorii biologici şi bacteriologici se observă apariția aceluiași sector problemă. Astfel, 
simplificarea ecosistemelor acvatice este specifică sectoarelor în care indicatorii fizici şi chimici sunt 
puternic modificați. Densitatea fitoplactonului este 2400 exemplare per litru, cu o mare diversitate a 
algelor (Bacillariophyta – 50%, Pyrophyta şi Clorophyta – 16,7% fiecare, Euglenophyta - 8,3% şi 
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Cyanophyta – 8,3%). În ciuda acestei diversități, ordinul Bacillariophyta reprezintă componenta 
dominantă a biomasei (94 %). La fitoplacton, indicele saprob variază între 1,75 şi 2,5, ce indică o 
contaminare moderată spre puternică, corespunzătoare zonei beta-alfa-mezosaprobă. Pentru 
zooplacton, diversitatea este mult mai redusă, dominante fiind rotiferele (peste 50 %), ce au de altfel 
o valoare trofică redusă. Zoobentosul este slab reprezentat în sedimente. Valoarea indexului saprob 
la zooplacton variază între 2,8 şi 3,6, caracteristicice domeniului alfa-polisaprob. 

La indicatorii bacteriologici (coliformi totali şi coliformi fecali) valorile cele mai ridicate s-au înregistrat 
în aval de municipiul București (14,1 - 18 millioane/100 ml, respectiv 73-101/100 ml), din cauza apelor 
uzate menajere neepurate evacuate în Dâmbovița. În sinteză, calitatea apelor râurilor este prezentată 
în tabel de mai jos.  

Tabel 20. Calitatea apelor râurilor la ieșirea din municipiul București 

Nr.crt. 
Secțiunea de 

monitorizare 

Elemente 

biologice 

Elemente fizico-

chimice 

Poluanți 

specifici 

Stare ecologică 

integrată 

Stare 

chimică 

1 
Dâmbovița – aval 

acumularea L. Morii 
Bună Moderată Bună Moderată Bună 

2 

Dâmbovița – după 

evacuarea APANOVA 

(Glina) 

Moderată Moderată 
Moderat

ă 
Moderată Proastă 

Sursa: Planșă proprie 

Calitatea apei lacurilor din municipiul București 

În cazul lacurilor, se înregistrează modificări ale indicatorilor de calitate comparativ cu efluentul 
principal, ca o consecință a stagnării volumului de apă în lac pentru diferite perioade de timp, insolaţiei 
puternice şi fenomenelor de stratificare (vara şi iarna) şi destratificare (primăvara şi toamna), termică 
şi minerală. Stagnarea apei în lac conduce la o decantare naturală a materiilor în suspensie, apa 
lacurilor fiind mai limpede şi mai puţin sensibilă la condiţiile meteorologice. 

Calitatea apelor Lacului Morii 

Lacul Morii este cel mai întins corp de apă din municipiul București, a cărui dinamică calitativă este 
influențată semnificativ de intrările de apă dina monte, dar și de caracteristicile pe care le are cuveta 
(în special caracteristicile sedimentelor). Astfel, sursele de poluare identificate în cazul lacului Morii 
provin fie din amonte, pe râul Dâmbovița (activități agricole, activități industriale), fie din comuna 
Chiajna (canalul Argeș). 

Pe indicatori, situația prezintă o anumită variație. În cazul oxigenului dizolvat, la suprafață apa Lacului 
Morii este inclusă în stare ecologică foarte bună (valori peste 9 mg/l), însă în adâncime valorile scad 
spre starea ecologică degradată (Fig.14). Acest lucru evidențiază faptul că Lacul Morii are în sediment 
o încărcare organică semnificativă, care tinde să ii afecteze din ce mai puternic calitatea apei, în special 
în sezonul cald și de tranziție către cel rece. 

Valorile indicatorului CBO5 încadrează apa Lacului Morii în starea ecologică moderată și proastă, 
tendința fiind staționară pe parcursul anului, dar cu tendință de degradare în timpul verii. Acest lucru, 
se corelează în special cu creșterea temperaturii apei în sezonul cald, fapt ce favorizează o activitate 
biologică mult mai intensă. 

La CCO-Cr, nu sunt semnalate probleme semnificative (starea ecologică moderată). Trebuie semnalat 
însă faptul că valorile acestui indicator sunt mai reduse la suprafață și din cauza procesului de 
sedimentare, care transferă substanțele organice și anorganice oxidabile, de la suprafața apei către 
adâncime. Astfel, valorile înregistrate în adâncime se încadrează în starea ecologică moderată și 
proastă. 
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Figura 46. Dinamica indicatorului oxigen dizolvat în Lacul Morii 

 
Sursa: EMERSA, 2016-2017 

Figura 47. Dinamica indicatorului CCO-Cr în Lacul Morii 

 
Sursa: EMERSA, 2016-2017 
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Figura 48. Dinamica indicatorului N-NO3 în Lacul Morii 

 

Sursa: EMERSA, 2016-2017 

Figura 49. Dinamica indicatorului N-NH4 în Lacul Morii 

 
Sursa: EMERSA, 2016-2017 
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Același distribuție o au și compușii azotului și fosforului, la nivelul cărora se înregistrează valori 
caracteristice stării ecologice bună și moderată la suprafață, valorile lor crescând spre adâncime, unde 
corpul de apă poate fi încadrat în starea ecologică moderată. Maximele se întâlnesc toamna și iarna, 
când nutrienții din organisme este mobilizat. 

Din punct de vedere al metalelor grele, concentrațiile caracterizează o stare ecologică foarte bună 
pentru crom, cobalt, nichel, plumb, cadmiu, arsen, stronțiu, zinc, și bariu.  

Din punct de vedere al concentrațiilor de pesticide, sunt depășite concentrațiile stabilite prin legislație 
la Σ HCH, unde concentrațiil sunt de 0,2073 µg/l, cu valorile cele mai mari la beta-HCH (0,1912 µg/l). 
Încărcări apar și în sedimente, unde valorile alfa-HCH (29,3 µg/kg), gamma-HCH (1820 µg/kg), 
depășesc cu mult concentrațiile stabilite prin legislație. În sedimente, mai apar concentrații ale 
diferitelor pesticide, cum ar fi 4,4'-DDE (0,64-1,71 µg/kg), 2,4'-DDE (0,2-0,57 µg/kg), 4,4'-DDD (0,36 – 
1,32 µg/kg), 2,4'-DDD (0,24 µg/kg), 4,4'-DDT (0,31 – 0,36 µg/kg), 2,4'-DDT (0,24 µg/kg), 
Hexaclorbenzen (0,22 µg/kg), Heptaclor (0,34 µg/kg), Aldrin (0,26 µg/kg), Dieldrin (0,26 µg/kg), 
Heptaclor epoxid beta (0,24 µg/kg), Heptaclor epoxid alfa (0,25 µg/kg), Endosulfan alfa (0,37 µg/kg) 
ori Endosulfan beta (0,43 µg/kg). Cel mai probabil, aceste pesticide provin din regiunile agricole pe 
care le traversează Dâmbovița și se stochează în Lacul Morii. Având în vedere că există un fenomen de 
utilizare a Lacului Morii pentru pescuit, în corelație cu aceste valori, trebuie accentuată conștientizarea 
populației pentru limitarea utilizării peștelui pentru consum. 

Din punct de vedere biologic, se observă dominanța diatomeelor (36%) și criptofitelor (28%) la nivelul 
vegetației și a rotiferelor la nivelul zoobentosului (51%). Clorofila a a înregistrat valori între 0,1 și 0,67 
µg/l. 

Figura 50. Structura fitocenozelor în Lacul Morii 

 

Sursa: EMERSA, 2018 
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Figura 51. Structura zoocenozelor în Lacul Morii 

 

Sursa: EMERSA, 2018 

Concluzionând, Lacul Morii are o stare ecologică moderată, considerând indicatorii de eutrofizare a 
lacurilor fiind încadrat în categoria eutrof, cu momente în timpul verii și toamnei cât trece spre 
hipereutrof. Încărcarea în nutrienți, temperaturile ridicate, cantitățile ridicate de calciu și insolația 
puternică favorizează procesul de înflorire a apei, care a avut câteva episoade destul de violente în 
ultimii ani, unele finalizate cu mortalitate piscicolă. La nivelul sedimentului, se observă o concetrare a 
substanței organice, dar și a unor poluanți specifici zonelor drenate din amonte (în special pesticide), 
care vor limita pe termen lung potențialul piscicol al Lacului Morii. Astfel, Lacul Morii atrage atenția 
asupra faptului că managementul teritorial al resurselor cheie necesare pentru municipiul București 
trebuie să aibă o dimensiune regională, nu locală. 

 

Calitatea apelor lacurilor din lungul râului Colentina 

Lacurile din lungul Colentinei au o dinamică a calității apei impusă de calitatea apei la intrare, de 
caracteristicile utilizării terenurilor din zona de mal, de sursele de degradare difuze din mediul urban, 
dar și de modul în care este gestionat schimbul de apă între lacuri. 

Din punct de vedere al indicatorilor de oxigen, lacurile de pe Colentina se încadrează în starea 
ecologică moderată, primăvara, și proastă și chiar degradată la sfârșitul verii și toamna. Valorile 
oxigenului dizolvat scad sub 5 mg/l la sfârșitul verii și toamnei, având valori ceva mai ridicate în lacurile 
care au lacuri în zone de mal. 

Indicatorul CCO-Cr caracterizeaza o apă încadrată în starea ecologică moderată și proastă, cu 
probleme mai mari în lacurile Fundeni, Pantelimon I și Pantelimon II, unde trece frecvent în starea 
ecologică degradată. 

La nutrienți, situația este mai diversă, însă se observă foarte clar procesul acumulativ al poluanților în 
lungul lacurilor de pe râul Colentina. Astfel, se înregistrează o stare ecologică moderată începând cu 
Lacul Plumbuita și până în acumularea Cernica, valorile la indicatorii de azot și fosfor fiind în evidentă 
creștere. La compușii pe bază de fosfor, există numeroase situații în care apa se încadrează în starea 
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ecologică degradată. În amonte, starea ecologică a lacurilor la indicatorii de azot este bună, iar la 
indicatorii de fosfor moderată. Situația nutrienților atrage atenția asupra riscului de eutrofizare a 
lacurilor, explozii algale fiind destul de specifice pe toate lacurile.  

Dintre HCH, izomerul dominant este β-HCH cu valori cuprinse între 0.0033-35.6 µg/l. Cele mai mari 
valori se întâlnesc în lacurile Plumbuita și Fundeni, Pantelimon. α-HCH are cea mai ridicată valoare în 
Lacul Plumbuita de 1.56 µg/l. De menționat că, în conformitate de legislația europeană și națională, 
suma izomerilor HCH nu trebuie să depășească 0,020 µg/l (HG 570/2016). Concentrațiile de HCH 
depășesc valorile maxime admise pe toate lacurile din lungul Colentinei, situația fiind destul de proastă 
pe Lacul Plumbuita (depășire de 1178 ori),  Fundeni (depășire de 383 ori) și Pantelimon (depășire de 
821 ori). 

Concentrația de hexaclorobenzen, heptaclor, dieldrin și β-endosulfan a fost sub limita de detecție a 
metodei. Aldrinul a fost regăsit pe Lacul Băneasa, Lacul Floreasca, Lacul Tei, Lacul Plumbuita, Lacul 
Fundeni și Lacul Pantelimon, concentrațiile variind între 0,0015 și 0,0037 µg/l (valoarea maximă în 
Lacul Băneasa).  

Heptaclor epoxid β a fost găsit în toate lacurile de pe Colentina (cu excepția Lacului Grivița) cu 
concentrații care variază între  0,0012-0.0020 µg/L, cea mai mare valoare fiind întâlnită în Lacul 
Băneasa. α-Endosulfan a fost detectat în toate lacurile, cu valori cuprinse între 0,0016 and 0,0017 µg/l, 
sub valoarea impusă de legislație (0.0050 µg/l). 2,4'-DDT a fost regăsit în Lacul Plumbuita, 4,4'-DDE in 
lacurile Floreasca și Plumbuita și 4,4'-DDTîn lacurile Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Plumbuita și 
Fundeni. Nu se depășesc valorile din legislație.  

In sedimente, DDT, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE și 4,4'-DDD au fost detectate în toate lacurilede pe Colentina. 
Valorile lor ridicate se datorează descompunerii DDT-ului, utilizat pe scară largă în trecut. Dintre 
izomerii HCH, γ-HCH este dominant. Concentrația totală de HCH, are valori cuprinse între 4.64 (Lacul 
Băneasa) și 68,2 ng/g dw (Lacul Fundeni), valoarea medie fiind de 34.5 ng/g dw (față de 10 ng/g, limita 
stabilită prin legislație). Depășiri apar pe  Lacul Grivița și Lacul Fundeni.  

Concentrația totală de DDT în sedimente variază între 2,60 (Lacul Băneasa) și 75,3 ng/g (Lacul 
Plumbuita), cu o medie de 26.5 ng/g, față de 10 ng/g, limita stabilită prin legislație. Depășiri apar pe 
lacurile Grivița, Floreasca, Plumbuita, Fundeni și Pantelimon.  

La γ-HCH, DDE și DDD există probleme evidente la nivelul sedimentelor. Raportul DDD/DDE indică o 
degradare anaerobă a DDT în DDE, iar indicatorul DDT/(DDE + DDD) arată o utilizare istorică a DDT și 
nu recentă. Concentrația izomerilor de HCH indică noi inputuri, dar și o utilizare istorică.  

Din punct de vedere biologic se observă existența unor valori ridicate ale cantității de biomasă. 
Dominante sunt algele albastre, iar începând cu Lacul Tei, crește ponderea algelor verzi-albastre și al 
criptofitelor. Aceasta evidențiază o intensificare a procesului de eutrofizare.  
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Figura 52. Structura fitocenozelor în lacurile din lungul Colentinei 

 

Sursa : EMERSA, 2018 

În ceea ce privește, zoobentosul se observă dominanța Rotiferelor. Alături de acestea, apar cu ponderi 
mai importante Ciliatele și Testaceele, în special în Lacul Pantelimon, evidențiind o modificare 
semnificativă a compoziției apei. 

Figura 53. Structura fitocenozelor în lacurile din lungul Colentinei 

 

Sursa: EMERSA, 2018 

Concluzionând, lacurile din lungul Colentinei au o stare ecologică moderată, primăvara când se 
realizează umplerea lacurilor și proastă și chiar degradată, la sfârșitul sezonului de vegetație. Din 
punct de vedere al indicatorilor de eutrofizare pot fi considerate în categoria lacurilor eutrofe, în 
timpul verii și toamnei putând trece spre hipereutrof. Încărcarea în nutrienți, temperaturile ridicate și 
insolația puternică favorizează procesul de înflorire a apei. La nivelul sedimentului, se observă o 
concentrare a substanței organice, dar și a unor poluanți specifici zonelor drenate din amonte (în 
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special pesticide). Aceasta atrage atenția asupra urgenței curățării sedimentului din lacurile din nordul 
capitali, întârzierea acestor măsuri putând întoarce problemele de insalubritate și sănătate publică 
care erau specifice lacurilor din nordul Capitalei. 

Calitatea apei lacurilor din parcurile municipiului București 

Lacurile din parcurile din municipiul București au situație diversă, fiind influențateă semnificativ de 
calitatea surselor de alimentare, de modul în care sunt gestionate și de sursele de poluare din zonele 
de mal. Suprafața lor redusă le face foarte vulnerabile la orice influențe externe, chiar și de mică 
intensitate. Din acest motiv, lacurile mici sunt influențate semnificativ de apele pluviale, care spală 
diferite suprafețe urbane. 

Lacurile care sunt golite iarna (de exemplu, Lacul Cișmigiu) au calitatea apei influențată de sursă, dar 
și de managementul suprafețelor din jur. În general, chiar dacă se încarcă în nutrienți și substanțe 
organice, aceste lacuri nu scad sub starea ecologică moderată. În cazul lacului Cișmigiu, apar probleme 
locale la contactul cu terasa Dâmboviței (zona intrării dinspre Palatul Crețulescu), din cauza faptul că 
acolo se descarcă apele subterane de terasă, care acumulează probleme semnificative de poluare 
organică din zona de terasă. 

Lacurile care nu sunt golite iarna se caracterizează printr-o stare ecologică moderată, unele dintre 
acestea având o încărcare organică semificativă, cum este cazul lacurilor Tineretului, Carol, Național, 
Titan și Circului. În cazul lor se observă valori ce se încadrează în starea ecologică moderată la compușii 
azotului și fosforului, În unele lacuri (de exemplu Circului, Morarilor, Național, Titan, Carol și 
Tineretului) și din cauza conformației reliefului, apar în apă și în sedimente concentrații destul de 
ridicate de pesticide. 

Lacul Sticlăriei are o situație mai specială, abandonul îndelungat al zonei în care acesta se înscrie, 
determinând o acumulare semnificativă de poluanți, ce impun o intervenție de restaurare ecologică 
mult mai amplă.  

Concluzionând, lacurile din parcurile din municipiul București au o stare ecologică moderată, având 
variații determinate de sursele de alimentare, de sursele de poluare și de modul de gestionare al 
spațiilor din jur. Din punct de vedere al indicatorilor de eutrofizare pot fi considerate în categoria 
lacurilor eutrofe. Tendința calității apei este de degradare, în special în lacurile în care stratul de 
sedimente acumulează substanțe greu oxidabile, dar care au potențial de a fi incluse în organisme. 
Lacurile necesită măsuri de curățare a chiuvetei, mai ales că prin aspectul lor infuențează atractivitatea 
spațiilor verzi. 

Calitatea apelor subterane 

Din punct de vedere hidrogeologic, municipiul Bucureşti este aşezată pe cel mai mare zăcământ de 
apă potabilă din țară, care se extinde în subteran pe o suprafață de circa 2500 km2. Zăcământul de 
apă din subsolul Bucureştiului poate fi considerat o hidrostructură unitară (numită Hidrostructura 
Bucureşti sau Acviferul Multistrat Bucureşti), fiind constituit din mai multe acvifere situate la diferite 
nivele care comunică între ele în anumite zone. 

Au fost identificate acviferul freatic de mică adâncime (2-15 m, cu grosimi ce variază între 5 şi 10 m, 
cantonat în depozitele aluvionare din luncile râurilor), acviferul captiv de medie adâncime (Acviferul 
de Mostiştea, cu grosime de 3-30 m, cu nivel ascensional, exploatat pentru aprovizionarea cu apă 
industrială şi pentru uz menajer) şi acviferul de mare adâncime (Acviferul de Frăteşti, cu caracter 
multistrat - A, B, C). 

Din punct de vedere calitativ, stratul freatic din municipiul București nu îndeplinește criteriile de 
potabilitate. Acest lucru este problematic dacă se ține seama de faptul că mai există gospodării în zona 
de periferie a municipiului București care folosesc această apă în scop potabil. Problemele de calitate 
sunt accentuate la precipitații ridicate care impun o ridicare a nivelului freaticului și spălarea 
poluanților existenți în depozitele de suprafață. 
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Apele din stratele de Colentina se caracterizează printr-un pH ce variază între 6,95 – 8,16. Concentrația 
de oxigen dizolvat este în scădere evidentă, în majoritatea forajelor înregistrându-se valori  cu valori 
sub 5 mg/l. Concentrația de amoniu este în general scăzută (sub 0,1 mg/l), însă valorile la nitrați sunt 
destul de ridicate (dominant peste 50 mg/l). Conductivitatea electrică este destul de ridicată (peste 
1000 µS/cm), ceea ce evidențiază încărcarea în substanțe dizolvate de origine organică și anorganică. 
De altfel, valorile ionilor din apa sunt destul de ridicate, in special la cloruri, sodiu, calciu și carbonați, 
lucru ilustrat și de duritatea foarte ridicată. Metalele grele nu înregistrează valori ridicate, existând 
doar probleme la unele valori anuale la fier. 

Apele subterane din stratele de Frătești nu sunt afectate de probleme de degradare calitativă decât 
local. Ele sunt utilizate în spațiile publice (parcuri, piețe, spitale), în alimentarea unor gospodării, dar 
mai ales de către o serie de agenți economici. Se caracterizează printr-un pH ușor alcalin, ce depășește 
ușor valoarea de 8 unități. Valoarea concentrației de oxigen dizolvat variază între 3-8 mg/l, având 
variații impuse de sursele de alimentare, dar și de condițiile de depozit. În schimb, apar încărcări cu 
amoniu și fosfat, valorile depășind de obicei 0,3 mg/l. În schimb, concentrațiile de nitriți și nitrați sunt 
foarte scăzute. Conductivitatea electrică a apelor din stratele de Frătești A și B este mai redusă decât 
din stratele de Colentina, deși se păstrează la valori ridicate. Nu apar concentrații ridicate de cloruri, 
sulfați și calciu. Fierul are valori ce depășesc 0,1 mg/l, însă celelalte metale grele sunt în concentrații 
reduse.  

În cazul tuturor apelor subterane din municipiul București, se impune un management calitativ al 
acestora, în contextul în care numărul utilizatorilor a crescut. 

Calitatea apei potabile 

Calitatea apei potabile în municipiul București este monitorizată de către SC APA Nova București, 
printr-o rețea de 54 de puncte, la care se adaugă puncte suplimentare solicitate de AMRSAP. Sunt 
monitorizați 18 parametri, reprezentativi pentru evaluarea calității apei potabile. 

Conform datelor APA NOVA București, cea mai mare parte a probelor de apă colectate nu înregistrează 
depășiri ale cerințelor legale. Probleme sporadice apar la clorul rezidual (sub 2% din probe), fier (sub 
0,2% din probe) și turbiditate (sub 0,05% din probe). 

În cazul locuinţelor din municipiul Bucureşti, o relativă majoritate a locuitorilor chestionaţi (55,5%) 
percep apa potabilă ca având o calitate bună, în timp ce 44,5% consideră că aceasta are probleme 
legate de mirosul de clor (28,9%) şi transparenţă (29,5%). De remarcat că 13,9% dintre locuitorii 
chestionaţi consideră că apa provenită din reţeaua publică are un miros puternic de clor, cât şi 
depuneri de rezidii, caracteristici care îi reduc utilizarea ca apă potabilă. De remarcat că percepţia 
locuitorilor este corelată cu tipul de locuinţă şi poziţia ei în municipiul Bucureşti (Pătroescu și alții, 
2015). 

Chiar dacă, conform datelor SC APA NOVA SA, calitatea apei potabile se încadrează în normele 
legislative existente, este interesant faptul că doar 36% din populatia chestionată o foloseşte pentru 
băut. Majoritatea utilizează apa din reţeaua publică de alimentare ca apă pentru igiena personală 
(99,1%), spălat vase şi rufe (95,4%), prepararea hranei (89,8%) şi întreţinerea locuinţei (88,9%). 

1.4.3.4.  Calitatea solurilor 

În municipiul Bucureşti, solul se constituie într-o resursă foarte importantă pentru asigurarea bazei 
alimentare şi menţinerea calităţii mediului. El reprezintă un stocator important de carbon, dar şi 
componenta din mediu care suportă amenajări şi activităţi antropice foarte diverse (suprafeţe 
construite, activităţi agricole, depozite de deşeuri, etc.).  

Dintre fenomenele recente se detaşează procesele de acoperire cu suprafeţe construite şi 
infrastructuri, foarte active în municipiul Bucureşti, dar şi încărcarea cu poluanți foart diverși. De altfel, 
în municipiul Bucureşti  sunt înregistrate 115,6 ha de suprafețe degradate. 
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În municipiul București, conform Geoatlasului municipiului București, se înregistrează depășiri ale 
concentrației de plumb în sol pe cea mai mare parte a suprafeței municipiului București și depășiri 
locale la vanadiu (în zona fostelor unități industriale din industria constructoare de mașini), crom (în 
zona fostelor unități industriale din industria construcțiilor de mașini, acoperiri metalice, chimică), 
titan (în zona fostelor stații de betoane), zinc (în zonele de circulație rutieră intensă) și cupru (în zona 
centrală și pe platforma Dudești-Policolor). 

Pentru suprafeţele verzi din municipiul Bucureşti a fost evaluată concentraţia metalelor grele, pentru 
aprecierea gradului de expunere a spaţiilor verzi. Expunerea spaţiilor verzi la poluarea cu metale grele 
este mai ridicată cu cât suprafaţa lor este mai redusă, iar sursele se găsesc mai aproape. Astfel, în cazul 
Parcului Obor, proximitatea de platforma industrială Obor şi de arterele rutiere justifică valorile de 4 
ori mai ridicate decât pragul de intervenţie la plumb (CCMESI, 2003) spre deosebire de Parcul 
Herăstrău şi Tineretului unde valorile sunt cu 1,1 şi respectiv 1,6 ori mai mari decât această limită. În 
cazul celorlalte metale grele, în Parcul Obor s-au înregistrat depăşiri la cupru (2,5 ori), zinc (1,5 ori) şi 
stibiu (1,2 ori), pe când valorile din parcurile Tineretului şi Herăstrău s-au situat chiar şi sub pragul de 
alertă (Tabel nr. 8). 

Trebuie remarcată şi încărcarea cu sulf a solurilor din municipiul Bucureşti, ce are consecinţe 
importante la nivelul proceselor fizice, chimice şi biologice. Fenomenul de acidifiere a solurilor este 
foarte întâlnit în sud-estul şi estul municipiului Bucureşti, datorită frecvenţei ridicate a ploilor acide. 
Acidifierea solului determină creşterea vitezei proceselor de oxido-reducere a ionilor din sol, 
micşorarea capacităţii de nitrificare şi amonificare, mărirea vitezei de degradare a celulozei, 
diminuarea schimbului de cationi, acumularea ionilor de aluminiu, degradarea metalelor elementare, 
etc.  

Tabel 21. Valorile medii ale concentraţiilor de metale grele în parcurile Herăstrău şi Tineretului 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Metoda 

de 

analiză 

Parcul 

Tineret

ului 

Parcul 

Herăstrău 

OM 756/1997 

Valori 

Normale 

Prag de 

Alertă 

Prag de 

Intervenţie 

1 Cadmiu g/g ICP-OES 4,04 4,15 1 3 5 

2 Crom g/g ICP-OES 45,1 51,8 30 100 300 

3 Cupru g/g ICP-OES 42,5 30,8 20 100 200 

4 Molibden g/g ICP-OES 1,37 2,17 2 5 10 

5 Nichel g/g ICP-OES 40,6 48 20 75 150 

6 Plumb g/g ICP-OES 169,6 116,4 20 50 100 

7 Stibiu g/g ICP-OES 2,45 3,2 5 12,5 20 

10 Staniu g/g ICP-OES 1,1 0,63 20 35 50 

11 Zinc g/g ICP-OES 169,8 130,1 100 300 600 

Sursa: CCMESI, 2004 
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1.4.3.5.  Calitatea mediului interior al spațiilor rezidențiale 

Considerarea unei secțiuni speciale referitoare la mediul interior este justificată prin următoarele: 

• Calitatea mediului interior influențează semnificativ atractivitatea mediului urban, fiind 
direct corelată cu sănătatea populației și implicit cu nivelul ei de fericire.  

• În medie, un bucureștean petrece mai mult de 12 ore pe zi în locuință, fapt ce atrage atenția 
asupra nevoii de a avea o calitate a mediului corespunzătoare (calitatea aerului, nivel de 
radiație, zgomot, confort termic, ambient interior și exterior, etc.). 

• Programele de reabilitare termică a locuințelor colective au neglijat refacerea sistemelor de 
ventilație, ceea ce a dus la accentuarea problemelor legate de managementul umidității și al 
noxelor în locuință.  

• Pe termen mediu trebuie găsită o soluție pentru gestionarea deșeurilor de polistiren și plastic 
din PVC utilizate pe scară largă în reabilitări. 

• Adăugarea sistemelor de climatizare sunt considerate soluția cea mai eficientă de adaptare a 
populației la condițiile termice din timpul verii, neglijându-se semnificativ consumul mare de 
energie, poluanți foarte persistenți utilizați ca agenți de refrigerare și care ajung în aerului 
urban, problemele legate de umiditate și temperatură transferate în mediul extern, estetica 
clădirilor și siguranța acestora, mai ales la riscuri seismice.  

• Substanțele utilizate în locuințe (în special detergenții și biocidele) cresc semnificativ 
impactul asupra mediului asociat spațiilor de locuit din municipiul București, în special asupra 
apelor. 

• Animalele de companie au devenit o componentă normală a mediului intern, ceea ce adaugă 
noi probleme (calitatea aerului, igienă, relațiile cu vecinii, managementul deșeurilor). 

• Etanșeizarea excesivă, dublată de transformarea locuințelor în reale depozite de materiale 
(îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, medicamente, cărți, etc.) cresc riscul de apariție al 
sindromului clădirilor bolnave. 

• Calitatea mediului extern are o proiecție destul de importantă asupra calității mediului intern, 
chiar în condițiile izolării locuințelor; alături de traficul rutier, spațiile abandonate tind să își 
sporească influența prin speciile cu potențial alergen și insalubritate. 

• Managementul organismelor nedorite (gândaci de bucătărie, șobolani, porumbei, etc.) 
reprezintă o provocare semnificativă pentru calitatea mediului intern din municipiul București  

• Introducerea centralelor de apartament în locuințele colective influențează nu numai calitatea 
mediului extern, dar și a mediului intern, ce necesită monitorizare adecvata. 

Evaluarea calităţii mediului interior în spaţiile de locuit din municipiul Bucureşti s-a realizat pe baza 
metodologiilor recomandate de EPA (1991) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO, 2000, 2006), 
indicatorii monitorizaţi fiind adaptaţi la caracteristicile mediilor interne din România şi la aparatura 
disponibilă. În perioada 2008-2018, s-au aplicat 351 chestionare pentru a evalua factorii de influenţă 
ai calităţii aerului interior permanenţi (caracteristici tehnice, funcţionarea sistemelor de mentenanţă, 
finisaje, dotări interne), sezonieri (caracteristicile mediului extern) şi conjuncturali (funcţionarea 
dispozitivelor şi echipamentelor existente, modele de consum şi comportamente adoptate, utilizarea 
agenţilor chimici şi biologici, activităţi specifice). Determinarea concentraţiei diferitelor noxe în aerul 
interior (pulberi în suspensie, CO2, CO, O3, NH3, SO2, H2S, NO2) a fost realizată în perioada noiembrie -
februarie, în 37 locuinţe din municipiul Bucureşti, la care s-au aplicat anterior chestionare. Pentru 
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evaluarea concentraţiei de pulberi în suspensie au fost efectuate măsurători, utilizậndu-se analizorul 
de pulberi Casella CEL. Pentru gaze a fost utilizat analizorul multigaz Gray Wolf Direct Sense Indoor Air 
Quality Kit, durata medie a unei măsurători fiind de 1 oră. Măsurătorile au fost realizate în toate 
camerele fiecărei locuinţe, la înălţimea de 1,2 metri de podea, atât în condiţiile lipsei oricărei activităţi, 
cât şi a desfăşurării de activităţi normale. Evaluarea nivelului mediu al sunetului la 30 de minute s-a 
realizat pentru 19 locuinţe din municipiul Bucureşti, utilizând sonometrul de tip CIRRUS – CR:74 cu 
microfon de tip MK 202A. 

Caracteristicile factorilor de influenţă ai calității mediului interior 

Factorii permanenţi şi sezonieri 

În cazul municipiului Bucureşti se detaşează ca factori de influenţă permanenţi şi sezonieri ai calităţii 
mediului interior caracteristicile tehnice ale imobilului (materiale de construcţie, mărimea şi 
compartimentarea spaţiului de locuit, modul de relaţionare cu mediul exterior, finisaje), sistemele de 
mentenanţă ale clădirii, încărcarea cu persoane a locuinţelor şi caracteristicile mediului extern.  

a. Caracteristicile tehnice ale construcţiei. Materialele de construcţie utilizate sunt importante din 
punct de vedere al conţinutului de substanţe chimice toxice sau cu potenţial de iradiere, dar şi din 
punct de vedere al capacităţii lor de a realiza o relaţie sănătoasă cu mediul extern. În municipiul 
Bucureşti clădirile sunt realizate în principal din prefabricate din beton (47%), cărămidă (31%) şi BCA 
(20%), pentru ca periferiile urbane, clar diferenţiate funcţional şi structural, dominante să fie materiale 
de construcţie mai ieftine (cărămidă reciclată, materialele de construcţie pe bază de nisip, pietriş, lut, 
lemn). În toate situaţiile, calitatea mediului interior este afectată în special prin particulele de 
substanţe persistente (metale grele, alţi compuşi persistenţi) ori cu caracter iradiant (radon).  

Importante pentru calitatea mediului intern sunt şi materialele utilizate pentru izolare, tâmplărie 
interioară, finisaje ori decorare. În municipiul Bucureşti, ponderea locuinţelor care au pereţii acoperiţi 
cu vopseluri lavabile pentru pereţii locuinţei este de 88% (față de 48% în perioada 2008-2010).  

Mărimea locuinţei este un indicator important pentru aprecierea calităţii mediului. Astfel, calitatea 
mediului este cu atât mai bună cu cât spaţiul este mai mare, însă doar în condiţiile în care numărul şi 
activitatea surselor de degradare nu sunt foarte ridicate. În cazul municipiului Bucureşti, mărimea 
medie a locuinţelor analizate a fost de 67,8 m2, în condiţiile în care înălţimea camerelor este în medie 
de 2,6 m. 

Compartimentarea corespunzătoare a spaţiului este esenţială pentru evitarea incompatibilităţilor 
funcţionale dintre diferite camere ce alcătuiesc spaţiul de locuit. În municipiul Bucureşti, problemele 
sunt legate de amplasarea necorespunzătoare a debaralelor (65% din cazuri), a spaţiului de odihnă al 
animalelor de companie (36%), atelierelor (8%) în raport cu dormitoarele ori cu alte spaţiile sensibile. 

b. Funcţionalitatea sistemelor de mentenanţă ale clădirii (sisteme de ventilaţie, serviciile de 
salubrizare, sisteme de climatizare, canalizare). Sistemele de mentenanţă ale clădirilor sunt cele care 
aduc în interior ori care conduc spre exterior agenţii chimici şi biologici. În municipiul Bucureşti ele 
sunt acelea care accentuează semnificativ problemele de calitate a aerului din interiorul locuinţelor, 
mai ales în condiţiile funcţionării defectuoase sau absenţei lor.  

În cazul municipiului Bucureşti în 84% dintre situaţii ventilarea se face exclusiv prin intermediul 
ferestrelor, frecvenţa medie fiind de 2 deschideri pe zi per locuinţă. Deşi în cele mai multe situaţii, 
ventilarea prin intermediul ferestrelor aduce din exterior noxe noi (în special cele specifice traficului 
ori arderii combustibilor solizi la locuinţele de tip P, P+1), ea este preferată de către majoritatea 
rezidenţilor pentru că este cea mai simplă şi mai puţin costisitoare. 80,8% din persoanele chestionate 
susţin că sistemele de ventilare ale imobilului au fost dezafectate ori sunt înfundate/astupate, iar 35% 
nu ştiu despre existenţa lor, ceea ce explică problemele care apar în mediul intern la nivelul calităţii 
aerului (excesul de umiditate în aer, eliminarea mirosurilor din băi, etc.). Un fapt observat pe perioada 
cercetărilor este că în toaletele secundare transformate în debarale (depozitarea diferitelor produse 
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textile, de pielărie, încălţăminte, detergenţi, produse de igienizare sau aparate electrocasnice), 
precum şi în alte spaţii din interiorul locuinţelor în care se depozitează diferite produse chimice, apare 
o încărcare excesivă cu compuşi organici volatili, pulberi în suspensie, amoniac şi hidrogen sulfurat. 
Aceste noxe se transferă în camerele din spaţiul de locuit al aceluiaşi apartament, precum şi în 
locuinţele situate la etajele superioare din imobil, transferul fiind favorizat de gurile comune de 
aerisire, acolo unde mai sunt funcţionale. 

Importantă este și prezența diferitelor sisteme de climatizare. De exemplu, pentru producerea 
agentului termic 60% din locuințele analizate erau racordate la sistemul RADET, 12% aveau centrale 
de bloc, iar 25% utilizau centrale de apartament. Atrag atenția în special locuințele cu centrale de 
apartament, unde funcționarea necorespunzătoare poate aduce noxe din procesele de ardere în 
locuință. Tot legat de climatizare este semnificativă creșterea nivelului de folosire al aparatelor de aer 
condiționat, prezente în 51% din locuințele analizate. Acestea sunt Aparatele de aer condiţionat sunt 
utilizate, frecvent, în perioada iunie–septembrie, durata medie de folosire fiind de 4,5 ore pe zi. În 
ceea ce priveşte tipul de agent de răcire folosit, în 73% din cazuri răspunsul a fost Nu ştiu, iar 25% au 
menţionat freonul (2% nu au răspuns la întrebare).  

Sistemul de canalizare şi spaţiile de colectare primară şi secundară a deşeurilor menajere aduc un 
aport suplimentar de compuşi de descompunere anaerobă (compuşi organici volatili, hidrogen 
sulfurat, amoniac, etc.), mai ales în locuinţele situate la nivele inferioare ale blocurilor şi în imobilele 
vechi. Semnificativ este şi rolul ghenelor de gunoi insalubre şi neizolate de la parterul blocurilor, ce 
aprovizionează aerul locuinţelor din proximitate cu compuşi specifici descompunerii deşeurilor. 

c. Încărcarea cu persoane a locuinţelor. Intensitatea problemelor generate de procesele metabolice la 
nivelul calităţii mediului se apreciază funcţie de numărul de persoane într-o locuinţă (media de 2,45 
în municipiul Bucureşti) şi pe cameră (0,98), volumetria apartamentelor (medie de 137 m3) şi timpul 
mediu de şedere în locuinţă.  

Media şederii în locuinţă a rezidenţilor din municipiul Bucureşti este de circa 13,6 ore (16,4 ore în 
weekend), cu variaţii importante între diferite categorii profesionale şi grupe de vârstă. Astfel, copiii 
sub 7 ani şi vârstnici peste 65 ani petrec în medie 20 ore în locuinţă, pe când adulţii au o medie de 9-
10 ore. În timpul săptămânii 61% dintre locuitori își petrec mai puțin de 12 ore în locuință, 32% petrec 
între 12-23 ore în locuință și 6% stau permanent în locuință. Pentru finalul săptămânii, raportul se 
modifică, 23% petrec mai puțin de 12 ore în interiorul locuinței, 63% petrec între 12-23 ore și 13% stau 
24 de ore în interior. 

Dintre factorii de influenţă reprezentativi se detaşează condiţiile meteorologice (presiunea aerului, 
viteza vântului, temperatura şi umiditatea aerului) şi calitatea mediului exterior. Relaţia dintre 
dinamica parametrilor climatici din exterior şi interior depinde de eficienţa izolării locuinţei, dar şi de 
modalităţile de ventilare a lor. În urma măsurătorilor realizate cu senzorii DS 1923 în locuinţele 
analizate s-a observat că media temperaturii aerului intern a fost de 21,50C, cu o amplitudine termică 
ce variază între 4-80C, mult mai redusă faţă de mediul extern. Umiditatea aerului a înregistrat fluctuaţii 
mult mai importante (între 32,1 şi 76,2%), cu o medie de 63%. Aceste valori ridicate ale umidităţii şi 
temperaturii aerului influenţează semnificativ reactivitatea noxelor din aerul interior, mărindu-le 
agresivitatea. 

Municipiul Bucureşti reprezintă unul dintre oraşele cu probleme legate de frecvenţa ridicată a depăşirii 
limitelor maxime admise la indicatorii de calitate a aerului exterior. Pulberile în suspensie, monoxidul 
de carbon, oxizii de azot şi compuşii organici volatili înregistrează depăşiri ale valorilor limită anuale la 
majoritatea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului, situaţie generată predominant antropic 
(extinderea suprafeţelor construite, intensificarea traficului, degradarea spaţiilor verzi, dezvoltarea 
lucrărilor din construcţii, degradarea fondului construit). Concentraţiile acestor noxe înregistrează o 
dinamică sezonieră, influenţată de activitatea surselor generatoare, dar şi de condiţiile de dispersie.    
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Caracteristicile factorilor de influenţă conjuncturali 

Modul de funcţionare al instalaţiilor interioare, salubrizarea locuinţelor, activităţile desfăşurate în 
mediul interior (utilizarea aparatelor electrocasnice, fumat, activităţi profesionale), materialele 
depozitate în locuinţă (substanţe chimice, agenţi alergeni, alimente, medicamente, etc.), decoraţiunile 
interioare (covoare, instalaţii de iluminat, perdele, plante ornamentale) ori riscurile externe (de 
exemplu accidente tehnologice) sunt câteva exemple de factori de influenţă conjuncturali.  

Aparatele electrocasnice sunt responsabile de încărcarea cu oxizi de azot, pulberi în suspensie, 
monoxid de carbon, agenţi de răcire (amoniac, freon) şi dioxid de carbon, dar și de zgomot și radiații. 
Ele prezintă o diversitate foarte mare în cadrul locuinţelor, fiind repartizate în majoritatea camerelor, 
având însă timp de funcţionare foarte variabil.  

Dintre activităţile cu influenţa cea mai ridicată asupra calităţii mediului interior enumerăm fumatul 
(48% din locuinţele analizate), prepararea hranei (93%), activităţile de igienizare-curăţenie (frecvenţă 
de 0,7 ori per săptămână) şi combaterea dăunătorilor (1,95 ori pe an).  

Materialele deţinute în locuinţă sunt de asemenea un factor conjunctural foarte important pentru 
determinarea calităţii mediului interior. Ele aprovizionează permanent aerul interior cu noxe, ce nu 
pot fi îndepărtate decât prin ventilare periodică sau prin eliminarea lor în exterior. În municipiul 
Bucureşti probleme ale calităţii aerului interior mai apar şi datorită depozitării cărţilor (62% din 
situaţii), medicamentelor (42%) ori vopselurilor şi solvenţilor (36%).  

În 77,8% din locuinţele analizate din municipiul Bucureşti există boxe în cadrul locuinţelor, utilizate 
pentru depozitarea produselor alimentare (35%), depozitarea încălţămintei (34%), sculelor şi 
echipamentelor de întreţinere (34%), produselor alimentare (31%), produselor de curăţenie (29%), 
hainelor (24%) ori a altor produse (7%, respectiv valize, jucării, aparate electrice). Absenţa boxelor 
este corelată cu suprafaţa redusă a locuinţelor (în special la locuinţele cu o singură cameră), dar şi cu 
modificările realizate în interior (desfiinţarea lor pentru lărgirea spaţiului necesar locuirii). 

Rolul de spaţiu de depozitare este preluat ori completat în 40% din situaţii de balcoane, care în 60% 
din gospodării sunt închise, contribuind la păstrarea multor probleme de mediu în interiorul 
locuinţelor. În cazul locuinţelor din imobile colective, depozitarea diferitelor produse în balcoane 
amplifică riscul de apariţie a problemelor în caz de cutremur, favorizând balansul. 

Dintre produsele depozitate în balcoane, se detaşează sculele şi echipamentele electrice (26%), 
produsele alimentare (24%), produsele textile (7%), produsele chimice (6%) şi mobilă veche (6%). De 
menţionat că în 7% din situaţii, balcoanele sunt folosite ca spaţii de depozitare a deşeurilor reciclabile 
(în special hârtie, sticlă, PET-uri). 

Calitatea aerului interior 

În municipiul Bucureşti, calitatea aerului interior este la majoritatea parametrilor mai proastă decât 
cea din mediul exterior. Acest lucru nu se datorează numai existenţei unui număr ridicat de surse de 
noxe în habitatul intern, ci şi ventilaţiei deficitare a încăperilor. 

Compuşii organici volatili rezultă în locuinţe din activitatea metabolică, dar şi dintr-o serie de surse 
interne (finisajele cu vopsea lavabilă, vopseluri şi lacuri, materiale plastice, cauciuc, unele specii de 
plante decorative, arderea combustibililor, prepararea hranei, utilizarea produselor cosmetice, etc.). 
Concentraţiile momentane ale compuşilor organici volatili în interiorul spaţiilor rezidenţiale analizate 
a variat între 78 ppb şi 2 289 ppb (media de 695 ppb). Valorile cele mai ridicate au fost înregistrate în 
debarale cu ventilare deficitară, în camerele în care se fumează ori sunt depozitate vopseluri, adezivi, 
articole din cauciuc, plastic şi în gospodăriile cu probleme la instalaţia de canalizare (valori de peste 
1500 ppb). Valorile cele mai mici, asemănătoare cu cele din mediul extern (sub 150 ppb) s-au 
înregistrat în camerele mari, ventilate frecvent, fără activitate foarte intensă şi în care nu s-au utilizat 
vopseluri lavabile.  
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Tabel 22. Calitatea aerului interior în locuințele analizate din municipiul București 

Indicatori de calitate a aerului 

interior 

Media 

(±deviaţia 

standard) 

Median

a 

Minim

a 

Maxim

a 

Limita 

recomandată 

momentană* 

Compusi organici volatili – ppb 695 446 62 2007 900 

Dioxid de carbon – ppm 1148 977 577 2251 3500 

Monoxid de carbon – mg/m3 2,13 1,92 0,77 4,14 10 

Ozon – μg/m3 32,14  23,9 0,02 45,4 100 

Pulberi in suspensie - μg/m3 41,4 33,5 2 197 50 

Amoniac - μg/m3 148  123 32 330 100 

Hidrogen sulfurat - μg/m3 3,3  1,2 0,8 4,2 8 

Sursa: Planșă proprie 

* valoarea maximă momentană recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS 2005) – valoarea de la 
care pot apărea probleme de sănătate a populaţiei 

Figura 54. Distribuţia valorilor concentraţiilor de compuşi organici volatili în aerul interior din locuinţele 
analizate (ppm) (LMR – Limita maximă recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii) 

 

Sursa: CCMESI, 2018 

În regim diurn, valorile cele mai ridicate se înregistrează dimineaţa, când efectul acumulării poluanţilor 
este evident. În regim anual valorile mai mari apar în timpul iernii (de 1,2-1,5 ori mai ridicate) datorită 
ventilării insuficiente. Importanţa aerisirii în cazul compuşilor organici volatili a fost evidenţiată prin 
scăderi ale concentraţiilor de peste 50% în majoritatea situaţiilor. Excepţiile s-au înregistrat în 
anotimpul cald la apartamentele situate la nivele inferioare unde aerisirea se realizează spre spaţiul 
de parcare, de unde sunt transferate volume importante de compuşi organici volatili. Reprezentative 
prin implicaţiile care pot să apară în starea de sănătate a populaţiei sunt depăşirile frecvente ale limitei 
maxime recomandate (LMR), care apar în bucătării (30,9%) şi dormitoare (28%), acolo unde se petrece 
cea mai mare parte a timpului în locuinţă. 
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În cazul dioxidului de carbon, valorile înregistrate au variat între 410 şi 5495 ppm, cu o valoare medie 
de 1148 ppm (faţă de 3 000 ppm valoarea maximă recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
dar peste 1000 ppm, care ilustrează o ventilare insuficientă). Valorile mai ridicate se înregistrează 
iarna, când frecvenţa aerisirii este mai mică şi funcţionează sistemele de încălzire.  

Pe camere, concentraţiile cele mai ridicate apar în băi (2303,1 ppm) şi dormitoare (2262,3 ppm). În 
cazul băilor, sursele de CO2 sunt reprezentate de descompunerea substanţelor organice din reţeaua 
de canalizare şi de intrările din zona comună (mai ales din subsolul clădirilor şi de la alte apartamente). 
Problemele cele mai mari apar în locuinţele izolate termic (cel puţin cu termopan), în care sursa de 
producere a energiei termice (centrală termică, sobă pe bază de combustibil lichid sau solid, etc.) se 
află în locuinţă. Concentraţia dioxidului de carbon în aerul interior depăşeşte frecvent, în locuinţele cu 
încălzire proprie, 0,45% (3 000 ppm), valoare mai ridicată decât în aerul exterior (0,03%, respectiv 200-
300 ppm).  

Figura 55. Distribuţia valorilor concentraţiilor de CO2 în aerul interior din locuinţele analizate (LMR = Limita 
maximă recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, LV = limita de ventilare insuficientă) 

 

Sursa: CCMESI, 2018 

Monoxidul de carbon nu este un gaz care ridică probleme în locuinţele din municipiul Bucureşti, 
concentraţia medie fiind de 2,21 mg/m3, cu valori mai ridicate (circa 5 mg/m3) în locuinţele cu încălzire 
proprie (11 mg/m3 valoarea maximă recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii).  

Pentru ozon, concentraţia medie înregistrată este de 29 μg/m3 relativ aproape de valoarea 
recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (50 μg/m3). Valoarea medie ridicată a acestui 
indicator contribuie la creşterea agresivităţii unor noxe din aerul interior, care se găsesc deja în 
concentraţii foarte mari (în special compuşii organici volatili).  

Amoniacul este o noxă legată de procesele metabolice care se desfăşoară în locuinţă, dar şi de 
prezenţa unor produse care emană amoniac (deşeuri organice, cosmetice, produse de igienizare, 
vopsele, medicamente, etc.). Valorile acestui indicator sunt mai ridicate în camerele mici, prost 
ventilate şi în toaletele cu probleme la reţeaua de evacuare a apelor uzate, depăşind 300 μg/m3. În 
celelalte camere, valorile înregistrate s-au situat dominant între 100-150 μg/m3. 

O situaţie asemănătoare se înregistrează la hidrogenul sulfurat, unde valorile medii înregistrate sunt 
de 3,3 μg/m3, mai ridicate în băi, bucătării şi spaţii de depozitare, sura principală fiind canalizarea 
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necorespunzătoare. Prezența acestui compus a fost resimțită în jumătate dintre locuințele analizate. 
Au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită recomandate de către OMS de 8 µg/mc, în 3 dintre 
locuințe. 

În cazul pulberilor în suspensie, situaţia este extrem de variabilă, depinzând atât de aportul din 
exterior, cât şi de o serie de elemente din mediul interior (tipul finisajelor şi decoraţiunilor, suprafaţa 
acoperită de diferite produse textile, dinamica activităţilor din locuinţă, modul de preparare a hranei, 
fumatul etc.). Concentraţia medie în locuinţele analizate este de 41,4 μg/m3 (50 μg/m3 valoarea 
maximă recomandată), intervalul de variaţie fiind însă foarte mare (2-675 μg/m3). Un rol important în 
dinamica indicatorului îl are dimensiunea suprafeţelor ce pot recepta pulberi în suspensie, precum şi 
amplasarea şi caracteristicile acestora. Astfel, o parte din suprafeţe imobilizează pulberile în suspensie 
până la îndepărtarea lor, însă cea mai mare parte doar le stochează pe termen limitat până în 
momentul în care ele sunt dinamizate de diferite forţe (curenţii de aer din locuinţă, activităţile mai 
dinamice, etc.). Din acest punct de vedere, în locuinţele din municipiul Bucureşti suprafeţele care pot 
recepta pulberile în suspensie pe perioadă limitată sunt extrem de extinse şi variate compoziţional.  

Percepția populației față de calitatea aerului 

În locuinţele analizate, locatarii consideră calitatea aerului ca fiind bună şi acceptabilă, nefiind 
înregistrată nici o situaţie în care aceştia să o considere proastă. Cu toate acestea, doar în 21% dintre 
locuinţele analizate, rezidenţii nu au fost semnalat probleme legate de apariţia mirosurilor neplăcute, 
ce indică de altfel prezenţa unor compuşi chimici în aerul interior. 

Cel mai frecvent, mirosurile neplăcute sunt relaţionate cu prepararea hranei (42%) şi activităţile din 
locuinţele învecinate (29%). 

Figura 56. Ponderea surselor de mirosuri neplăcute în locuinţele analizate din municipiul Bucureşti 

 

Sursa: CCMESI, 2018 

Sursele externe nu sunt percepute ca generatoare importante de mirosuri neplăcute (20,3% 
depozitarea deşeurilor şi 13% datorită autovehiculelor din spaţiile de parcare învecinate), cu toate că 
în special în timpul iernii, fumul rezultat de la încălzirea locuinţelor neracordate la reţeaua de gaze, 
generează probleme evidente. 

Agenția Americană de Protecția Mediului grupează clădirile în patru clase mari (EPA 1995), funcţie de 
percepţia şi starea de sanogeneză a rezidenţilor: 
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• clădiri bolnave (CB), în care se poate realiza o relaţionare între bolile prezente la nivelul 
locuitorilor şi calitatea deficitară a mediului interior, iar agresivitatea faţă de mediul extern 
este foarte ridicată (legioneloza, TBC, manifestările imuno-alergice, gripa, etc.); 

• clădiri afectate de sindromul clădirilor bolnave (SCB), concept utilizat pentru a descrie situaţiile 
în care mai mult de 20% din ocupanţii clădirilor reclamă disconfort şi o stare de sănătatea 
nefavorabilă (rinită, nas înfundat, uscarea mucoaselor, iritaţii, somnolenţă, cefalee, 
intoleranţă la mirosuri) datorată faptului că petrec un timp îndelungat într-o clădire, însă nici 
o boală specifică ori cauză nu pot fi identificate; 

• clădiri în care nu apar efecte observabile (CFEO), în care se resimte un disconfort mediu, iar 
starea de sănătate a populaţiei este satisfăcătoare; 

• clădiri sănătoase (CS), unde disconfortul este minim, starea de sănătate a populaţiei este 
foarte bună, iar agresivitatea faţă de mediul extern este nesemnificativă. 

Izolarea termică, creşterea numărului de produse utilizate în şi pentru locuinţe, îmbătrânirea 
infrastructurilor,  dezvoltarea sistemelor artificiale de asigurare a unor servicii naturale (de exemplu 
sistemele de climatizare) sunt strâns corelate de apariţia clădirilor bolnave (CB) şi a sindromului 
clădirilor bolnave (SCB).  

Perdrix et al. (2005) clasifică factorii care cresc riscul de încadrare a clădirilor în categoria SCB în 
personali (prezenţa persoanelor de sex feminin, a copiilor, a persoanelor cu vulnerabilitate la afecţiuni 
imuno-alergene), individuali (prezenţa fumătorilor, utilizarea frecventă a computerelor şi a altor 
aparate electronice şi electrocasnice, prezenţa bibliotecilor, utilizarea biocidelor şi pesticidelor) şi 
tehnici (temperaturi peste 230C, umiditate a aerului sub 30% sau peste 65%, ventilare sub 10 
litri/secundă/persoană, prezenţa sistemelor de climatizare, igiena precară, prezenţa problemelor 
determinate de excesul de apă).  

La nivel internaţional se consideră că circa 30% din spaţiile rezidenţiale sunt afectate de sindromul 
clădirilor bolnave, tendinţa fiind de creştere. O valoare asemănătoare se înregistrează şi în cazul 
eşantionului analizat din municipiul Bucureşti. Acest lucru atrage atenţia asupra problemelor existente 
la nivelul spaţiilor rezidenţiale din România, ce se confruntă cu probleme delicate legate de accesul la 
diferite categorii de infrastructuri (alimentare cu apă, canalizare, gaz metan, agent termic). 
Deficienţele sunt accentuate de rezolvările individuale ale diferitelor nevoi (de exemplu,  instalaţii de 
încălzire). 

Creşterea incidenţei acestui sindrom duce la amplificarea riscului de abandon a clădirilor ori de 
amplificare a problemelor de sănătate a populaţiei. 

Sindromul Clădirilor Bolnave rămâne o patologie polimorfă, non specifică, benignă, de origine 
multifactorială (chimică, biologică, tehnică, medicală), dar care se impune a fi evaluată din perspectivă 
proiecţiei în funcţionalitatea ecosistemelor umane şi a stării de sanogeneză a populaţiei rezidente. 

1.5.  Hazarde și riscuri hidrologice, inundații în Municipiul București 

1.5.1. Rețeaua hidrografică a municipiului București 

1.5.1.1. Cursuri de apă 

Sub raport hidrologic, Bucureștiul este situat la confluența Dâmboviței cu Colentina, aparținând deci 
bazinului râului Argeș. Teritoriul municipiului București are o alimentare hidrică predominant de 
suprafață, alimentarea subterană fiind cuprinsă între 10 și 30% din scurgerea totală.  
Bucureștiul este străbătut de următoarele râuri: 

• Dâmbovița cu o suprafață de bazin de 2759 km2 și o lungime de 266 km; 
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• Colentina cu o suprafață de bazin de 636 km2 și o lungime de 80 km, afluent al râului 
Dâmbovița la altitudinea de 49 m. 

Pe teritoriul municipiului București rectificările de malurile ale râului Dâmbovița au fost începute în 
1868, continuate în 1880-1886, apoi în 1900, 1930 și 1939. Sub aspectul debitelor, regimul său natural 
este influențat prin derivația apelor mari către Ciorogârla, deversarea apelor din București și aportul 
lacurilor de pe Colentina. Debitele maxime provin din ploi și mai puțin din zăpezi. Cel mai mare debit 
înregistrat după 1900 în București a fost în 1975, de 120 m3/s. Debitul maxim în condițiile actuale este 
de 130 m3/s la Cotroceni. Luna cu debitul minim în perioada rece este ianuarie, iar pentru cea mai 
caldă este septembrie. Debitul mediu zilnic minim anual este de 2,24 m3 /s. Aluviunile în suspensie au 
un debit mediu multianual de 24,2 kg/s sau 2,08 kg/m3. Variațiile anuale sunt însă foarte mari. Mediile 
lunare cresc puternic în martie (peste 30 kg/s), ating un maxim în mai – iunie (peste 60 kg/s) și scad 
din luna august, atingând un minim în luna octombrie. 

Râul Colentina are o lățime care variază între 7 - 15 m și o adâncime de 1 la 3 m; viteza medie este de 
circa 3 m/s. Amenajarea în prima etapă, a durat până în 1945, când s-au amenajat lacurile Buftea, 
Mogoșoaia, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei. Ulterior s-au mai creat lacurile: Buciumeni, Străulești, 
Grivița, Fundeni, Pantelimon I și II și Cernica. 

În prezent pe valea râului Colentina sunt amenajate 15 acumulări, dintre care 9 sunt în administrarea 
ALPAB – Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, din subordinea Consiliului General 
(Mogoșoaia, Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Pantelimon II și Cernica), iar 6 se 
află sub administrația Companiei Naționale Apele Române (Buftea, Buciumeni, Chitila, Plumbuita, 
Fundeni și Pantelimon I). Scurgerea medie lunară multianuală cea mai mare din an este de 2,44 m3/s. 
Cea mai bogată lună ca scurgere medie fiind luna februarie. 

1.5.1.2. Lacuri și amenajări hidrotehnice 

Pe raza orașului sunt patru lacuri naturale (Morarilor, Herăstrău, Vergului și I.O.R.), cu suprafețele de 
1.12 ha, 77.00 ha, 2.20 ha și respectiv 0.50 ha. 

Pe râul Dâmbovița se află Lacul Morii - lac de baraj artificial cu rolul de regularizare a cursului 
Dâmboviței. Cele mai multe lacuri de vale, realizate prin baraje se găsesc pe Colentina. Ele au început 
să fie amenajate din 1930 (Buftea, Mogoșoaia, Băneasa, Herăstrău, Floreasca și Tei). Toate aceste 
lacuri, împreună cu anumite spații din jur constituie zone de agrement. Totodată apa lor poate avea și 
alte folosințe, ca piscicultură, irigații etc. 
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Figura 57. Cursuri de apă din municipiul București 

 

Sursa: Planșă proprie 

Pe cursul inferior al râului Colentina se formează o salbă de lacuri amenajate după cum urmează: 

• Lacul Mogoșoaia are o suprafață de 100 ha, un volum de 2.000.000 m3, un debit tranzitat de 
2,5 m3/s, o lungime de 4,6 km, o lățime între 50 și 500 m și o adâncime de 0,5 la 4 m; 

• Lacul Străulești are o suprafață de 33 ha, un volum de 0,7 mil. m3, un debit tranzitat de 2,5 
m3/s, o lungime de 2,3 km, lățimea între 100 - 300 m și o adâncime de 1 la 5 m; 

• Lacul Grivița are o suprafață de 53 ha, un volum de l.000.000 m3, un debit tranzitat de 2,5 
m3/s, o lungime de 3,8 km, lățimea între 50 - 500 m și o adâncime de 1 la 4 m; 

• Lacul Băneasa are o suprafață de 40 ha, un volum de 600.000 mc, un debit tranzitat de 2,5 
m3/s, lungimea de 3 km, lățimea între 50 - 400 m și o adâncime de 1 la 3 m; 

• Lacul Herăstrău are o suprafață de 77 ha, un volum de 2.300.000 m3, un debit tranzitat de 2,5 
m3/s, o lungime de 2,8 km, lățimea între 50 - 1000 m și o adâncime de 1 la 5 m; 

• Lacul Floreasca are o suprafață de 70 ha, un volum 1.600.000 m3, un debit tranzitat de 2,5 
m3/s, lungimea de 3 km, lățimea între 100 - 800 m și o adâncime de 1 la 5 m. 

1.5.1.3. Lucrări de apărare împotriva inundațiilor 

Principalele lucrări de gospodărire a apelor din spațiul hidrografic interesat de pe râul Dâmbovița ce 
contribuie la apărarea Capitalei împotriva inundațiilor constau în: 

a) Pe râul Dâmbovița 

• Linia I-a de apărare a Capitalei realizată prin lacul cu folosință complexă Văcărești de pe râul 
Dâmbovița, având un volum total Vt = 58,7 mil. m3, din care volum util Vu = 11,0 mil. m3 şi un 
volum de atenuare Vat. = 39,4 mil. m3. Lucrarea este încadrată în clasa II-a de importanţă dar 
este verificată şi la p = 0,01% pentru reducerea pericolului de rupere; 
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• Linia a-II-a de apărare a Capitalei formată din lucrări de regularizare şi îndiguire pe malul 
stâng al râului Dâmboviţa, între localitățile Podul Rizii și Conțești (rambleul liniei CF București 
– Pitești), la o capacitate limitată egală cu debitul de verificare atenuat prin lacul de acumulare 
(cu polder) de la Văcărești de cca. 700 m3/s.  
În același timp din această linie de apărare face parte derivația de ape mari Dâmbovița – 
Sabar – Argeș (Brezoaele) dimensionată la o capacitate limită care să asigure devierea în râul 
Argeș a diferenței dintre debitul maxim de verificare din aval de lacul de acumulare Văcărești 
(770 m3/s) și cel maxim transportabil pe râul Ciorogârla în aval de nodul hidrotehnic Brezoaele 
(370 m3/s). 

• Linia a-III-a de apărare a municipiului București este evidențiată de rambleul de la linia de 
centură a Capitalei și rambleul canalului Dragomirești – Chitila (unde sunt pozate patru 
subtraversări pe râul Dâmbovița, 4 x 2,0 m x 3,3 m), lucrările de regularizare și îndiguire a 
cursului principal până în zona podului din localitatea Roșu și lacul de acumulare de folosință 
complexă Lacul Morii. 

Lacul Morii are un volum total Vt. = 19,5 mil. m3/s, din care Vu. =4,5 mil. m3 şi un volum de atenuare 

Vat. = 7,9 mil. m3 având descărcătorii dimensionați astfel încât barajul să nu fie depășit la viitura cu 

probabilitatea p = 0,01%, la clasa I-a de importanță stabilită în mod derogatoriu din prisma 

importanţei deosebite de ordin social, economic şi administrativ a Capitalei.  

b) Pe râul Ilfov 

• Linia I-a de apărare a Capitalei, care este comună de altfel cu cea a râului Colentina (prin 
legătura cu derivația de ape medii / mari Ilfov – Colentina de la Bolovani, la debite de Qi = 45 
– 50 m3/s, iar la debite maxime mai mari de 50 m3/s acestea sunt preluate de derivația de ape 
mari Ilfov – Dâmbovița de la Răcari având Qi = 240 m3/s), este formată din şase lacuri de 
acumulare existente Udreşti, Bungetu I, Bungetu II şi Brăteşti, destinate preponderent 
pentru irigaţii, şi Adunaţi cu Ilfoveni, destinate cu prioritate ca lacuri tampon pentru 
alimentarea cu apă a Capitalei, având un volum total Vt. = 27,0 mil. m3, din care Vbr. = 16,7 
mil. m3 şi un volum de atenuare Vat. = 11,3 mil. m3. La această linie de apărare constituită din 
şase acumulări apare însă o deficienţă majoră din faptul că la cele patru lacuri pozate în 
amonte pentru irigaţii (realizate de jud. Dâmboviţa în anul 1971), s-a stabilit prin proiectare 
clasa IV-a de importanţă iar cele două lacuri situate în aval pentru alimentarea cu apă a 
Capitalei (realizate de municipiul Bucureşti) au fost încadrate la clasa II-a de importanţă. 

La viiturile mari din ultima perioadă de timp (1972, 1975, 1979 etc.) de pe râul Ilfov, cele patru lacuri 
din amonte pentru irigaţii au avut avarii grave la descărcătorii de ape mari de la baraje fiind în pericol 
de rupere, cu consecinţe negative pentru toate obiectivele din aval inclusiv şi pentru Capitală, la care 
se pot adăuga şi debite maxime de pe afluenţii de stânga ai râului Ilfov prin ocolirea localităţii 
Mavrodin.  

• Linia a II-a de apărare este alcătuită din derivaţiile Ilfov – Colentina (Bolovani) cu undebit 
instalat de 50 m3/s, Ilfov – Dâmboviţa – Ciorogârla (Arcuda) cu o capacitate de 14 m3/s, 
precum şi derivaţia Ilfov – Dâmboviţa (Răcari) cu o lungime de cca. 7,5 km, cu o capacitate de 
240 m3/s.. 

Lucrarea principală pentru a doua linie de apărare este formată din derivaţia de ape mari Ilfov – 
Dâmboviţa (Răcari) având debit maxim instalat de 240 m3/s și fiind destinată să preia şi unde de 
revărsare în caz de incidente la lucrările hidrotehnice din amonte. 

Derivaţia Răcari (cl. II-a de importanţă) are o secţiune curentă de tip trapezoidal (Qmax. 5%) şi digul 
de pe partea stângă pentru apărarea zonei aval (inclusiv Capitală) care porneşte de la rambleul CF 
Bucureşti – Târgovişte (localitatea Ghergani) şi se racordează în aval de debuşarea în râul Dâmboviţa 
cu digul de apărare de pe malul stâng al cursului principal până la nodul hidrotehnic Brezoaele.  
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Figura 58. Hartă de inundabilitate a bazinului hidrografic Argeș – Vedea pentru 3 scenarii de calcul: inundații 
cu probabilitate de depășire mică / medie / mare 

 

Sursa: Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea  
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1.5.1.4. Scurt istoric al viiturilor și riscuri asociate cursurilor de apă 

Municipiul București este amplasat în bazinul hidrografic al râului Argeș, respectiv pe cursul inferior al 
râului Dâmbovița și Colentina, râuri care contribuie în principal la satisfacerea folosințelor de apă a 
locuitorilor. 

Din analiza genezei viiturilor și a inundațiilor din municipiului București rezultă că, în condițiile de relief 
și de hidrologie, inundațiile produse de râul Dâmbovița și Colentina în București se disting următoarele 
cauze: 

Viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 m3/s și pe râul Colentina cu valori 
mai mari de 50 m3/s); 

• Ploi extraordinare cauzate asupra orașului cu probabilități de apariției mai mari de 1/3; 

• Viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 m3/s și pe râul Colentina 
cu valori mai mari de 40 m3/s). 

Debitele maxime pe râul Dâmbovița în București pot proveni din suprapunerea a trei fenomene 

aleatorii:  

• viituri pe râul Dâmbovița, amonte de NH Brezoaele; 

• viituri pe cursul inferior al râului Ilfov (aval de derivația Bolovani) și de pe cursul inferior al 
râului Dâmbovița (aval NH Brezoaele), la viituri extraordinare - când capacitatea derivației 
Bolovani este depășită – pentru asigurarea p = 0,5% la care se adaugă şi un spor al râului Ilfov, 
din amonte de derivația Bolovani; 

• deversarea apelor mari ale râului Dâmbovița între localitatea Contești și NH Brezoaele pe 
malul stâng și pe malul stâng al râului Ciorogârla între NH Brezoaele și stația de tratare a apei 
Arcuda; 

• viituri pe râul Colentina amonte de SH Colacu. 

Din analiza celor 14 viituri mari produse în ultimii 150 de ani pe cursul râului Dâmboviţa în Bucureşti, 
se constată că numai una a provenit de pe Ilfov, 5 s-au datorat suprapunerii viiturilor de pe Ilfov şi 
Dâmboviţa iar 8 s-au format numai pe râul Dâmboviţa. 

Din punct de vedere al genezei, din cele 14 viituri 4 se datorează topirii zăpezilor, una suprapunerii de 
ploi peste topirea zăpezii iar 9 au fost datorate exclusiv ploilor. Viiturile de pe râul Dâmboviţa sunt 
atenuate parțial în acumulările situate pe cursul superior, dar pot atinge și depăși valorile 
caracteristice în secțiunea Lunguleţu (Atenție – 88 m3/s, Inundație – 114 m3/s) care, suprapuse peste 
viitura din râul Ilfov, pot inunda zona Slobozia Moară, îndreptându-se spre municipiul București. 

Acumulărilor aflate în amonte pe râul Dâmboviţa și posibilitatea de dirijare a viiturilor prin derivaţiile 
existente Ilfov – Dâmboviţa (Răcari) şi Dâmboviţa – Argeş (Brezoaele), parţial în râul Argeş şi parţial în 
râul Ciorogârla, reduc debitele la intrarea în acumularea Lacul Morii, acestea fiind afectată doar de 
viiturile generate corespunzător sectorului de râu dintre aceste derivaţii şi acumulări. 

În figura de mai jos sunt prezentate zonele de inundabilitate în cazul scenariilor de cedare a barajelor 
lacul Morii și Buftea, după cum urmează: 

• Banda de inundabilitate a râului Dâmbovița este trasată conform studiului ICPGA (1987) de 
rupere a barajului acumulării Lacul Morii și propagarea undei de viitură în capitală, până la 
Vitan, ulterior există studii hidraulice care recalculează aceste limite de inundabilitate, inclusiv 
ipoteza de rupere a barajului aferent Lacului Morii; 

• Banda de inundabilitate a râului Colentina este trasată conform studiului SC AQUAPROIECT SA 
(2016) de rupere a barajului acumulării Buftea și propagarea undei de viitură prin salba de 
lacuri de pe râu, până la Cernica.  
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Figura 59. Zone de inundabilitate în cazul de cedare al acumulărilor Lacul Morii (situat pe râul Dâmbovița) și 
Buftea (situat pe râul Colentina). 

 

Sursa: Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov 

Inundaţiile în municipiul Bucureşti se pot produce în urma unor precipitaţii excepţionale sau unor 

accidente la construcţii hidrotehnice. 

Tabel 23. Pragurile de precipitații pentru municipiul București 

Atenție Inundații Pericol 

15 l / mp / 3h 

30 l / mp / 1h 

35 l / mp / 2h 

37 l / mp / 3h 

42 l / mp / 6h 

40 l / mp / 1h 

52 l / mp / 3h 

65 l / mp / 6h 

80 l / mp / 10h 

Sursa: Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov 

Sistemul de canalizare al Capitalei este conceput şi realizat astfel încât apele uzate menajere, 
industriale şi pluviale să fie colectate în comun şi apoi evacuate din Bucureşti prin intermediul Casetei 
de ape uzate amplasate sub râul Dâmboviţa. Reţeaua de canale colectoare principale şi secundare se 
află în patrimoniul PMB şi în administrarea Apa Nova București, în baza contractului de concesiune 
încheiat între parți. Aceste canale colectoare preiau apele uzate şi pluviale atât de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, cât şi de pe teritoriul localităţilor limitrofe: Pantelimon, Voluntari, Otopeni, 
Chitila, Jilava, Popeşti Leordeni, Chiajna şi Bragadiru din judeţul Ilfov. Caseta de ape uzate, ca parte 
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componentă a ,,Amenajării complexe a râului Dâmboviţa în Bucureşti”, este în administrarea Apa Nova 
București. Întregul sistem de canalizare a fost proiectat să preia debitele de ape uzate şi pluviale 
provenite din ploi cu o frecvenţă de apariţie de 1 la 3 ani. Cantităţile de precipitaţii căzute în 
septembrie 2005 au avut intensităţi care au depăşit 30 l/mp în 4 ore, fapt ce a condus la depăşirea 
capacităţii de preluare şi transport a sistemului de canalizare (canale colectoare şi caseta) generând 
acumulări de apă, preponderent în zonele depresionare din capitală. 

Figura 60. Albia amenajată a râului Dâmbovița (aval de acumularea Lacul Morii) 

 

Sursa: Planșă proprie 

La nivelul municipiului Bucureşti au fost identificate mai multe scenarii de producere a unor inundații: 

• ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului 
Dâmbovița; 

• rupere a barajului Buftea și a amenajărilor în cascadă situate pe cursul râului Colentina; 

• precipitaţii abundente ce determină inundarea anumitor străzi şi a clădirilor existente în zonă. 

1.5.1.4.1. Râul Dâmbovița 

Râul Dâmbovița este cel mai important afluent al Argeşului şi are un debit mediu la vărsare de 17 - 18 
m3/s, influenţat evident şi de deversările de ape uzate menajere, industriale şi pluviale din municipiul 
Bucureşti. Cel mai important afluent din sectorul analizat este Colentina. Debitul Dâmboviţei este 
suplimentat la Arcuda şi Roşu prin trei apeducte care transferă o parte din apele Argeşului pentru a 
acoperi necesarul de apă al municipiului Bucureşti. Cursul Dâmboviţei a suferit numeroase amenajări 
care includ canalizarea şi regularizarea cursului, rectificările de maluri, începute pe teritoriul 
Bucureştiului în anul 1868 şi continuate în 1880 - 82, 1900, 1930 - 32, 1939 şi 1985 - 87, când albia sa 
minoră a fost casetată, crescând astfel capacitatea de transport de la 30 m3/s la 125 m3/s etc. Astăzi, 
de la Dudu până la confluenţa cu Argeşul, albia Dâmboviţei este în întregime canalizată şi îndiguită. În 
aval de Bucureşti, au fost îndiguite şi desecate circa 500 ha. Pentru protecţia împotriva inundaţiilor, la 
intrarea în Bucureşti a fost construită acumularea Lacul Morii. Acesta este lacul cu cea mai întinsă 
suprafaţă din perimetrul Municipiului Bucureşti. 

Râul Dâmbovița, zona amonte de acumulare Lacul Morii 

În intervalul 20-25.09.2005, la stația hidrometrică Dragomirești, precipitațiile înregistrate au însumat 
246,5 l/mp. În data de 24.09.2005, ora 11.00, debitele râului Dâmbovița, după confluența cu afluentul 
râului Bâldana, au atins un debit maxim înregistrat de 24,4 m3/s la SH Dragomirești. Albia regularizată 
a râului Dâmbovița, pe tronsonul cuprins între pod CF Chiajna și acumularea Lacul Morii, a transportat 
în condiții de siguranță debitul maxim de 24,4 m3/s. Capacitatea de tranzitare a albiei râului Dâmbovița 
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pe tronsonul cuprins între șoseaua de centura și podul CF Chiajna a fost depășita ceea ce a condus la 
inundarea terenurilor agricole. 

În amonte de ,,Amenajarea complexă a râului Dâmbovița în București” există un polder natural, 
intitulat Polderul Giulești, situat între malul stâng al râului, în amonte de acumularea Lacul Morii şi 
digul de închidere din coada acumulării. Este un polder neamenajat, cu suprafețe care nu au fost 
scoase din circuitul agricol. În Polderul Giulești excesul de umiditate este provocat de precipitații și 
debitul văii Boanca. Această vale se formează din zona satului Rudeni, comuna Chitila – zonă situată 
pe o platformă mult mai înaltă decât zona care a fost inundată, zonă bogată în izvoare și terenuri cu 
exces de umiditate, subtraversează linia CF de centură şi străbate teritoriul sectorului 6, în zona 
cartierului Giulești Sârbi. Precipitațiile căzute pe cartierul Giulești Sârbi, care nu are rețea de 
canalizare, au condus la ridicarea nivelului apelor freatice, fapt înregistrat în forajul de observație, din 
rețeaua națională hidrogeologică, amplasat în incinta Institutului Pasteur. Evacuarea volumului de apă 
cumulat în Polderul Giulești, se face doar prin pompare, neexistând posibilitatea scurgeri naturale. 
Evacuarea apei este asigurată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, care are în 
administrare două sisteme de desecare. Administrația Națională Apele Române nu are lucrări 
hidrotehnice care să permită derivarea apelor spre Polderul Giulești sau lucrări care să evacueze 
natural sau prin pompare apele în exces din polder. 

Figura 61. Situația inundabilității în regim actual pe râul Dâmbovița în zona Polderului Giulești-Sârbi 

 
Sursa: Aqua Proiect  
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În polderul natural Giuleşti Sârbi în cazul viiturii cu p = 0,01% ajunge un volum de cca. 5,0 mil.m3, 
inundându-se parţial zona urbană. În ceea ce priveşte sectorul canalizat dintre N.H. Dragomireşti şi 
acumularea Lacul Morii acesta a fost dimensionat să transporte un debit maxim de 170 m3/s, deci face 
faţă chiar în cazul apariţiei viiturii catastrofale cu p = 0,01%. 

Tabel 24. Efectul de atenuare a viiturilor în acumularea Lacul Morii 

Probabilitatea de depășire P(%) 20 10 5 1 0,1 0,01 

Debit max. afluent în Lacul Morii Q (m3/s) 28 37 45 77 128 168,5 

Debit max. atenuat la NNR (85,00 mdM) 16,5 22 31 58 124 145 

Debit max. atenuat la NNR (84,00 mdM) 0 5 22 40 118 138 

Sursa: Aqua Proiect 

Debitele maxime produse de viituri pe Dâmboviţa în amonte de Municipiul Bucureşti pot proveni din 
trei fenomene aleatoare (sau din suprapunerea acestora): 

• viiturile pe râul Dâmboviţa formate în amonte de nodul hidrotehnic Brezoaele; 

• viiturile pe Ilfovul inferior, în aval de derivaţia Ilfov – Colentina (Bolovani), suprapuse peste 
cele ale râului Dâmboviţa formate în aval de nodul Brezoaele; 

• modul şi locul de deversare a apelor mari ale Dâmboviţei peste malul stâng între acumularea 
Văcărești şi nodul Brezoaele. 

Râul Dâmbovița, zona aval de acumulare Lacul Morii 

Din analiza celor 14 viituri consemnate, produse în ultimii 160 de ani pe cursul Dâmboviței în zona 
orașului București, se constată că numai una a provenit de pe râul Ilfov, 5 se datorează suprapunerii 
viiturilor de pe Ilfov și Dâmbovița, iar 8 s-au format numai pe Dâmbovița. Ca natură genetică, 4 din 
cele 14 viituri se datorează topirii zăpezilor, iar 9 au fost provocate exclusiv de ploi. Trebuie menționat 
că în acest secol nu a mai avut loc nici o viitură importantă din topirea zăpezilor (cu sau fără 
suprapunere de ploi).  

Lucrărilor hidrotehnice (de amenajare) executate către sfârșitul secolului trecut pe râul Dâmbovița, în 
amonte de Capitală și în cuprinsul orașului, au făcut posibilă tranzitarea celor 5 viituri importante care 
au avut loc după anul 1900, numai cea mai mare, din 1 – 6 iulie 1975, a producând pagube în București. 
Atunci, ca urmare a unor incidente la unele lucrări de apărare (ruperea digului de pe malul stâng al 
Dâmboviței de la Conțeștiși a rambleului canalului Dragomirești – Chitila, la traversarea râului) s-a 
înregistrat în Capitală un debit maxim de 120 m3/s. Se precizează că atât genetic, cât și ca mărime și 
mod de desfășurare, această viitură pare identică cu cea din 27 aprilie 1893, când debitul maxim, 
reconstituit, din București a fost de 125 m3/s. 

Tabel 25.  Debite maxime pe râul Dâmbovița aval de NH Popești 

Probabilitatea de depășire P(%) 10 5 1 0,2 

Debit maxim (m3/s) 132 80 45 33 

Sursa: Aqua Proiect 
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1.5.1.4.2. Râul Colentina 

Râul Colentina este un curs de apă din Muntenia, care străbate: judeţul Dâmboviţa, judeţul Ilfov, 
municipiul Bucureşti şi se varsă în râul Dâmboviţa. De-a lungul văii Colentina a fost creată (începând 
cu 1935) o salbă de lacuri antropice, care constituie principalele zone de agrement ale zonei de nord 
a municipiului Bucureşti. 

Din amonte spre aval se înlănţuie lacurile Mogoşoaia, Străuleşti (39 ha), Griviţa (80 ha), Băneasa (40 
ha), Herăstrău (77 ha), Floreasca (70 ha), Tei (80 ha), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123 ha), Pantelimon 
I (120 ha), Pantelimon II (260 ha), Cernica (360 ha). 

Figura 62. Plan de situație al amenajărilor de pe cursul de apă Colentina 

 

Sursa: Planșă proprie 

Evenimente produse pe râul Colentina în perioada viiturilor din anul 2005 

În urma precipitațiilor abundente înregistrate pe râul Colentina în decada a treia a lunii septembrie 
2005 de cca. 215 l/mp - la barajul Buftea 210.7 l/mp, debitul maxim afluent în lac a fost de 45 m3/s, în 
data de 23.09, fiind compus din debitul râurilor Colentina, Baranga, Crevedia și de pe numeroase 
canale de desecare. Nivelul maxim înregistrat în acumularea Buftea a fost de 105.90 mdMN în 25 
septembrie (+ 90cm peste NNR = 105,00 mdMN și – 10 cm sub CI = 106,00 mdMN). Debitul maxim 
evacuat din barajul Buftea a fost de 35 m3/s. În data de 23.09.2005, Primăria Buftea a solicitat ajutor 
de la M.A.N. și, în noaptea de 23/24.09.2005, soldați împreună cu personalul primăriei Buftea au 
amplasat saci pe o lungime de circa 900 m, în zona descărcătorilor, pentru supraînălțarea digurilor de 
contur mal drept și mal stâng, în vederea protejării localității. 

Scenarii de cedare pentru amenajările de pe cursul râului Colentina 

Tranzitarea undei de viitură cu probabilitatea de depășire de 1% a fost realizată conform 
regulamentului de exploatare în vigoare. 
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Figura 63. Zona inundabilă pentru tranzitarea viiturii de 1% 

 

Sursa: Aqua Proiect 

Ținând cont de caracteristicile constructive ale descărcătorilor de ape mari aferenți barajelor 
Mogoșoaia, Chitila, Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, 
Pantelimon I, Pantelimon II, Cernica, în vederea determinării zonei inundabile în aval de barajul 
Cernica pe râurile Colentina și Dâmbovița, a fost tranzitată unda de viitură corespunzătoare debitului 
maxim cu probabilitatea de depășire de 1% (Q verificare) atenuat prin lacul de acumulare. 

Studiul de cedare al barajelor pe cursul râului Colentina, în zona municipiului București, a constant în 
următoarele ipoteze: 

− ipoteză privind analiza tranzitării undei maxime de rupere a barajului Buftea, situat pe r. Colentina 
în amonte de zona de studiu și tranzitarea prin toată salba de lacuri din aval; 

− Două ipoteze de rupere a barajelor identificate în conformitate cu prevederile normativului 
privind analiza și evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP132 – 2011. Pentru acest studiu 
ipotezele de rupere considerate sunt: 

• Ruperea barajelor prin deversarea peste coronament ca urmare a blocării uvrajelor și 
apariția unei viituri corespunzătoare unui debit maxim cu probabilitatea de depășire de 
1%; 

• Ruperea prin crearea unei căi de infiltrații în corpul barajelor. 

1.5.1.4.3. Ruperea barajelor prin deversarea peste coronament ca urmarea apariției unei 
viituri corespunzătoare undei maxime de rupere a barajului Buftea 

Hidrograful de debit al undei maxime de rupere a barajului Buftea, în secțiunea de intrare în lacul 
Mogoșoaia este descris în cele ce urmează.  

Unda maximă de rupere a barajului Buftea are un debit maxim 224,2 m3/s, căruia îi corespunde un 
volum de 15,3 mil. m3. Analiza a presupusă că cedarea prin deversarea coronamentului se realizează 
în ipoteza blocării stavilelor (ce reprezintă între 30-60% din capacitatea maximă de descărcare a 
uvrajelor). Nivelul inițial în lacuri a fost considerat corespunzător nivelului normal de retenție. 
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Scenariul de formare a breșei adoptat, la ruperea produsă prin deversare peste coronament constă în 
apariția unei ravenări inițiale urmată de progresarea eroziunii până la formarea unei breșe 
triunghiulare. Aceasta se dezvoltă și ajunge la o formă trapezoidală până când eroziunea atinge nivelul 
terenului natural, după care se lărgește prin eroziune laterală. 

Figura 64. Zonele inundabile în ipoteza de rupere a barajelor prin deversarea peste coronament ca urmarea 
apariției unei viituri corespunzătoare undei maxime de rupere a barajului Buftea 

 

Sursa: Aqua proiect 

1.5.1.4.4. Ruperea barajelor prin deversarea peste coronament ca urmarea apariției unei 
viituri corespunzătoare unui debit maxim cu probabilitatea de depășire de 1% 

În cadrul acestei ipoteze s-a considerat că cedarea barajelor se realizează prin deversarea 
coronamentului în următoarele ipoteze. 

− apariția unei viituri corespunzătoare unui debit maxim cu probabilitatea de depășire de 1%, 
în regim natural; 

− descărcătorii aferenți barajelor funcționează la o capacitate de 50% din capacitatea maximă 

− nivelul inițial în lacuri este corespunzător nivelului normal de retenție. 

Timpul de formare al breșelor considerat a fost de 1,5 ore pentru toate barajele. 
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Figura 65. Zonele inundabile în ipoteza de rupere a barajelor prin deversarea peste coronament ca urmarea 
apariției unei viituri corespunzătoare unui debit maxim cu probabilitatea de depășire de 1% 

 

Sursa: Aqua Proiect 

1.5.1.4.5. Ruperea prin crearea unei căi de infiltrații în corpul barajelor 

Mecanismul de declanșare a ruperii barajului prin eroziune internă constă în crearea unei căi 
preferențiale de infiltrații care se mărește prin antrenare de material până devine orificiu, apoi 
cavernă, umplutura se prăbușește și apare o breșă dreptunghiulară care se lărgește prin eroziune 
laterală. În primele faze breșa nu poate fi sesizată, după care se produce o rupere rapidă. 

Ruperea barajelor acumulărilor de pe Valea Colentina, datorată apariției unei căi de infiltrație prin 
corpul barajelor s-a presupus că se va realiza în condițiile de timp uscat și considerându-se lacurile 
pline la NNR. 
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Figura 66. Zonele inundabile în ipoteza de ruperea prin crearea unei căi de infiltrații în corpul barajelor 

 

Sursa: Aqua proiect 

Din analiza benzilor maxime de inundabile au fost stabilite următoarele zone și obiective principale 
posibile a fi afectate: 

Tabel 26. Zonele potențial inundabile 

- cca. 8% din zona intravilan a localității Mogoșoaia; 

- < 1% din zona aferentă Sectorului 1 București; 

- < 1% din zona aferentă Sectorului 2 București; 

- < 1% din zona aferentă Sectorului 3 București; 

- cca. 11% din zona intravilan a localității Dobroești; 

- cca. 6% din zona intravilan a localității Fundeni; 

- cca. 1% din zona intravilan a localității Pantelimon; 

- cca. 7% din zona intravilan a localității Cernica; 

- cca. 10% din zona intravilan a localității Tânganu; 

- cca. 6% din zona intravilan a localității Căldăraru. 

- cca. 1,7 km de cale ferată București - Constanța; 

- cca. 200 m ai drumurilor naționale DN1A, DN1 
respectiv DN3 care traversează coronamente ale 
barajelor studiate; 

- cca. 200 m din drumul DJ301 în zona Pădurii 
Tânganului; 

- cca. 450 m din Autostrada Soarelui în zona aval 
de barajul Cernica; 

- cca. 2 km de bulevarde și străzi terțiare aflate pe 
întreg sectorul de acumulări în cascadă. 

Sursa: Aqua Proiect 
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1.5.1.5. Riscuri hidrologice asociate rețelei de canalizare a municipiului București 

Colectarea apelor uzate menajere și a celor meteorice se realizează într-un singur sistem de canale 

funcționând preponderent în sistem unitar. Concepția inițială a sistemului de canalizare a fost bazată 

pentru deservirea unei populații de 1.000.000 locuitori și a unei suprafețe de colectare a apelor 

meteorice de 5.000 ha. În prezent sistemul de canalizare trebuie să răspundă nevoilor unei populații 

de circa 2.000.000 locuitori și a unei suprafețe de preluare a apelor meteorice de aproximativ 20.000 

ha. 

Figura 67. Colectoarele principale ale sistemului de canalizare din municipiul București 

Sursa: Apa Nova București 

Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul colectorului principal Caseta amplasat sub și în paralel 
cu albia amenajată a râului Dâmbovița. Acesta are o lungime de 17,8 km (de la lacul Morii și până la 
evacuarea în emisar în secțiunea Glina) și se compune din două semicasete pe tronsonul Lacul Morii - 
NH Vitan, respectiv trei semicasete pe tronsonul NH Vitan - SEAU Glina. 

Sistemul de canalizare a fost proiectat preponderent pentru ploi de calcul având frecvența de 1 la 1 
ani. Colectoarele vizitabile (h ≥ 1,5 m) au fost proiectate pentru frecvențe de 1 la 2 ani sau 1 la 3 ani. 
Colectoarele din apropierea salbei de lacuri construite pe râul Colentina sau paralel cu râurile 
Dâmbovița și Colentina au fost proiectate la frecvența 1/2 pentru protecția ecosistemelor existente în 
lacuri / râuri. Restul rețelei de canalizare a fost proiectată pentru frecvența 1/1, iar Caseta la frecvența 
1/3. În prezent, sistemul de canalizare are capacitatea de a colecta și evacua apele pluviale pentru un 
eveniment cu frecvența de până la 1 la 5 ani. Cu toate acestea, normele de proiectare în vigoare în 
prezent impun dimensionarea rețelelor de canalizare pentru o frecvență de 1 la 10 ani pentru localități 
cu o populație mai mare de 100.000 locuitori, așa cum este și în cazul municipiului București. Mai mult, 
evenimentele pluviale istorice înregistrate în ultimele 2 decenii (2005, 2007, 2013, 2017 etc.) validează 
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scenariile schimbărilor climatice elaborate de Comisia Interguvernamentală privind Schimbările 
Climatice (IPCC) care susțin o creștere a frecvenței de apariției a fenomenelor meteorologice extreme 
(ploi torențiale / secetă) pe fondul încălzirii globale și a creșterii cantității de gaze cu efect de seră 
emise de pe suprafața Pământului. 

Având în vedere cele de mai sus este necesar să fie identificate acele soluții / măsuri care pot contribui 
la creșterea capacității sistemului existent în vederea conformării atât la normele tehnice în vigoare în 
prezent cât și la condițiile meteorologice / climatologice anticipate. Extinderile propuse trebuie să 
respecte cerințele tehnice de dimensionare în vigoare precum și să aibă în vedere impactul minim 
asupra sistemelor deja existente. Realizarea acestora se va face exclusiv în sistem separativ, iar 
descărcarea sistemului pluvial se va face în receptorii naturali cei mai apropiați, cu respectarea 
reglementărilor privind protecția mediului. De asemenea, conformarea sistemului existent la normele 
tehnice în vigoare în prezent se poate realiza doar prin intermediul unor soluții care să permită 
scoaterea apei din sistem în puncte critice simultan cu redimensionarea anumitor tronsoane de 
canalizare, astfel încât volumul de apă preluat de pe o anumită suprafață și tranzitat în aval / descărcat 
în emisar să poată crește până la un prag stabilit și acceptabil, corespunzător normelor tehnice în 
vigoare din prezent. 

1.6. Deficiențe ale sistemului de canalizare 

Rețeaua de canalizare a municipiului București, în sistem unitar, dezvoltată în ultimii 130 ani într-un 

ritm neuniform, prezintă următoarele deficiențe atât din punct de vedere al condițiilor de 

exploatare, cât și de conformare cu cerințele legislative în vigoare: 

• Rețeaua este subdimensionată prin raportare la reglementările tehnice în vigoare în prezent 
din următoarele considerente: (a) de-a lungul timpului nu a fost posibilă anticiparea 
dezvoltării viitoare a orașului și implicit a sistemului de canalizare, astfel încât rețeaua a fost 
există progresiv (dimensionată la ploi cu frecvență de 2/1, 1/1 și uneori 1/3); (b) în prezent, 
frecvența de calcul trebuie să fie 1/10, conform prevederilor NP 133/2013; (c) Distribuția 
spațio-temporală a ploilor s-a modificat în sensul accentuării fenomenelor extreme (ploi 
torențiale); 

• Colectoarele principale sunt lungi, cu pantă relativ mică, și pe alocuri având un grad de 
depozite istorice semnificative. Pe cale de consecință, viteză de curgere a apei pe timp uscat 
este redusă pe anumite tronsoane, având valori ale vitezei maxime zilnice sub valoarea vitezei 
de auto-curățare de 0,7 m/s; 

• Inundațiile de suprafață produc mari probleme deoarece: suprafața de colectare a crescut, 
utilizarea terenului s-a modificat în sensul creșterii suprafeței impermeabile, au fost realizate 
elemente de infrastructură urbană subterane care se pot inunda la ploi mari, tunelurile 
stațiile de metrou pot fi afectate blocând circulația acestora și implicit desfășurarea 
activităților socio-economice, construcțiile cu înălțimi mari subsoluri folosite drept garaje sau 
instalații tehnologice etc. 

• Canalizarea poate ajunge sub influenta viiturilor generate de ploile mari din bazinele 
hidrografice din amonte, viituri provocate de curgerea apei în bazinele râurilor Argeș, 
Dâmbovița și Colentina; 

• Exigențele au crescut privind calitatea apei evacuate în emisarii receptori, impuse prin 
legislația națională în scopul conformărilor cerințelor directivelor europene, fac ca realizarea 
unei stații de epurare de mare performanță să devină esențială. 

• Având în vedere vechimea rețelei de canalizare de peste 50% având o vârstă de peste 50 ani 
starea de degradare este avansată (infiltrații, fisuri, prăbușiri, tasări importante etc.). În 
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aceste condiții siguranța și exploatarea sistemului rețelei de canalizare este dificilă, fiind 
necesare intervenții frecvente pentru remedierea problemelor locale în scopul asigurării 
continuității serviciului și diminuării riscurilor conexe; 

• Dimensiunea orașului, de circa 228 km2, impune ca funcționarea sistemului de canalizare să 
devină performantă; deși unele dotări sunt realizate (monitorizarea ploilor, controlul 
debitelor în secțiuni importante, controlul calității apelor uzate etc.), sunt încă multe de 
realizat pentru ținerea sub control a unei rețele foarte dezvoltate. Dezvoltarea sistemului de 
colectare va trebui realizată în concordanță cu PUG-ul orașului; 

• Soluțiile gândite pentru o mai bună folosire a rețelei existente, în vederea reducerii 
inundațiilor de suprafață și studierii ploilor, precum și a unor eventuale avarii la lucrările 
hidrotehnice complexe vor solicita construcții pentru creșterea capacității de transport, 
creșterea siguranței în funcționare, asigurarea unei funcționări optime a stației de epurare, 
asigurarea unor posibilități de refolosire a apei epurate astfel încât să fie realizate cele două 
deziderate fundamentale: calitatea apei râurilor și a mediului, aval de municipiul București să 
se îmbunătățească substanțial, iar funcționarea rețelei în interiorul orașului să nu se facă 
simțită. În perspectivă se urmărește realizare unui “sistem inteligent”; 

• În vederea creșterii siguranței pentru apărarea împotriva inundațiilor la nivelul Municipiului 
București și a întregii zone metropolitane se impune utilizarea văii Colentina și a salbei de 
lacuri aferente ca receptor pentru apele pluviale colectate în sistem separativ și a celor 
provenite din rețeaua de canalizare cu asigurarea unui grad de diluție, astfel încât parametrii 
apei să se încadreze în limitele prevăzute în NTPA 001/2002, republicată prin HG nr. 
351/2005. Acestă acțiune presupune și curățarea sistematică prin dragarea salbei de lacuri 
de pe râul Colentina precum și alte măsuri de asigurare a calității bune a apei în conformitate 
cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE și Legea apelor nr. 107/1996, actualizată în anul 2018; 

• Totodată, este necesară amenajarea pentru preluarea apelor pluviale din zona metropolitană 
a râurilor Dâmbovița, Mangu, Cânic, Ciorogârla, văii Pasărea, lacurilor Mogoșoaia și Cernica, 
precum și reabilitarea canalelor ANIF; 

• Este necesară corelarea debitelor pluviale pentru frecvențe de 1/10 cu capacitatea de 
preluare a receptorilor (mărirea / îndesirea gurilor de scurgere / rigolelor în cazul în care se 
constată că acestea nu sunt suficiente ca număr și capacitate). 

1.7. Amenajare polder cu rol de reducere a vârfuri de viitură și reținere 
sedimente în zona Bălăceanca 

Debitul pe râul Dâmbovița este unul foarte scăzut pe timp uscat (3-5 m3/s), raportat la debitul de apă 
uzată epurată descărcat din stația de epurare Glina (8-9 m3/s). Pe timpul evenimentelor pluviale însă 
debitul râului Dâmbovița poate ajunge la valori de peste 150 m3/s ca urmare a debitului provenit din 
deversoarele și deschiderile de ape mari prevăzute în sistemul de canalizare (100 m3/s) la care se 
adaugă capacitatea maximă a râului Dâmbovița în secțiunea Piața Unirii (limitată la 45 m3/s de 
capacitatea sifonării existente pe sub pasajul Unirii și pe sub stația de metrou). 

Deși, pe timp uscat, sistemul existent al municipiului București și, implicit, stația de epurare Glina are 
o capacitate suficientă de a prelua debitele de apă uzată, nu are totuși capacitatea necesară pentru a 
prelua debitele pe timp de ploaie (ce pot depăși 100 m3/s în secțiunea Glina), acestea fiind evacuate 
în râul Dâmbovița. Astfel, pe râul Dâmbovița se pot cumula în timpul evenimentelor pluviale debite 
de peste 200 m3/s. 

În scopul de a limita efectele negative asupra calității apei în emisar este propusă realizarea unui 
polder (acumulare laterală) aval de Stația de Epurare Apă Uzată Glina, prin care să poată fi preluat 
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vârful undelor de viitură (debitele de pe râul Dâmbovița în aval de polder se vor reduce) și apa 
descărcată în acesta va fi supusă unui proces controlat de epurare naturală / decantare. 

Figura 68. Zonă propusă pentru amplasare polder 

 

Sursa: 

Capacitatea de stocare necesară în polder este determinată considerându-se o ploaie de calcul care 
ar conduce la funcționarea la capacitate maximă, și anume ploaia de calcul cu frecvența 1/100 ani. În 
acest caz, volumul necesar de stocare este de 2,1 milioane mc. 

Lucrările propuse presupun rezolvarea următoarelor probleme ale amplasamentului: 

− Sunt necesare lucrări de excavație sub cota actuală a nivelului terenului pentru ca accesul apei 
să se poată realiza gravitațional; evacuarea apei din polder se va realiza prin pompare; 

− Evacuarea pământului din săpătură și depozitarea acestuia reprezintă o operațiune complexă 
și costisitoare. 

Realizarea lucrărilor necesită elaborarea unui studiu de fezabilitate și/sau proiect tehnic în vederea 
definirii tuturor elementelor componente: traseu, tehnologie de execuție, secțiune, construcții anexe, 
aspecte de mediu, etc. 

1.8. Amenajarea lacului Văcărești cu rol de stocare ape pluviale 

Zona de S-E a orașului este în continuă dezvoltare, ceea ce pune mare presiune pe rețeaua de 
canalizare existentă (relizată în sistem unitar), coroborată cu debitele de apă uzată provenite din 
amonte. Pentru reducerea inundațiilor din zona de sud și scăderea aportului de apă pluvială ce ar 
ajunge la stația de epurare Glina, o soluției ar fi utilizarea lacului Văcărești pentru preluarea exclusivă 
a apelor pluviale. 

Pentru realizarea acestei investiții sunt necesare, în prealabil, lucrări de amenajare a lacului și 
transformarea zonei înconjurătoare într-una de agrement. Ecosistemele formate în arealul lacului 
Văcăreși nu vor avea de suferit prin implementarea lucrărilor propuse. 
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Figura 69. Lacul Văcărești (foto) 

 

Sursa: https://www.natgeo.ro 

  

https://www.natgeo.ro/
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2. TRANZIT DE SEDIMENTE, COLMATARE ȘI EUTROFIZARE 

Principalele probleme de colmatare se manifestă la barajul de Priză Crivina-Ogrezeni unde este 
amplasată stația de tratare Crivina, una dintre cele 3 stații care deservesc municipiul București. 
Deoarece râul Argeș avea rezerva necesară de apă, iar în zona Crivina-Ogrezeni exista un baraj de 
derivație priză de apă - care funcționa de multă vreme, s-a decis realizarea stației într-un amplasament 
vecin, pe terasă superioară, mal stâng, a râului Argeș. Construcția stației a început înainte de 1990, 
pentru un debit de 6 m3/s. După 1990 cerința de apă s-a schimbat, astfel încât stația a fost 
redimensionată pentru un debit mai mic (3 m3/s - apă potabilă), dar cu o tehnologie mai complexă, 
care să asigure furnizarea unei ape de calitate mai bună, continuu controlată. 

Acumularea pierde aproape 60.000 mc/an din capacitatea de stocare. Pe timp secetos, se depune o 
cantitate semnificativă de sedimente în cuveta, construindu-se o cale de curgere preferențială, iar în 
timpul viiturilor morfologia suferă modificări importante prin procesele de eroziune și transport. Râul 
Argeș, pe acest sector, este supus unor fenomene morfologice acute și fără o întreținere și funcționare 
corespunzătoare poate duce la scoaterea din funcțiune a acumulării Ogrezeni-Crivina, punând în 
pericol alimentarea cu apă potabilă a municipiului București. Amenajarea hidrotehnică de la Ogrezeni 
are rolul de a capta și deriva un debit de până la 26 m3/s, din râul Argeş, pentru alimentarea cu apă a 
municipiului București în condiții de deplină siguranță, cu reducerea substanțială a consumului de 
reactivi în stația de tratare Crivina şi asigurarea cu apă potabilă a capitalei pe o perioadă de 3 - 5 zile 
în caz de poluare accidentală sau la viituri de peste 1.800 m3/s pe râul Argeş. Investiția este realizată 
în proporție de 90%, dar lucrările care mai trebuie finalizate de către PMB vizează aducțiunea între 
polderul Ogrezeni și stația de tratare. 

Pe Râul Colentina, având în vedere numărul mare de amenajări hidrotehnice, problema colmatării nu 
este una importantă, dar, tocmai din cauza volumului relativ mare față de debitul de primenire din 
perioadele secetoase, calitatea apei scade din cauza eutrofizării accentuate. Această problemă poate 
fi rezolvată prin actualizarea planurilor de amenajare bazinală și suplimentarea debitului din bazinele 
adiacente care beneficiază de o calitate a apei superioară – râul Argeș. 

Pe cuveta Dâmboviței se manifesta probleme de eutrofizare apărute în urma debitului mic din timpul 
perioadelor de secetă. Aceste probleme se pot rezolva realizând, în faza inițială a studiilor care sa 
dicteze soluția pentru îmbunătățirea calității apei. În aval de municipiul București, problema 
sedimentării pe râul Dâmbovița este produsă de deversările de siguranță din sistemul de canalizare la 
ploi intensitate mare. Problema managementului sedimentelor în sistem trebuie abordată de 
administratorii celor 2 sisteme: Hidrotehnic și  de Canalizare. 
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Figura 70. Depozite deltaice în acumularea Crivina - Ogrezeni (foto) 

 

Sursa: Universitatea Tehnică de Construcții București 

Reamenajarea albiei râului Dâmbovița în interiorul municipiul București poate fi considerat un proiect 
de regenerare urbană prin care se dorește transformarea corpurilor de apă dincolo de funcțiile lor de 
drenare și alimentare cu apă, în spații noi și vibrante pentru recreere comunitară. Reproiectarea 
pentru adaptarea la procesul dinamic al canalului care include debite scăzute pentru primenire și 
apariția fenomenului de eutrofizare, oferă restaurarea ecologică a albiei râului ce traversează central 
municipiul București.  

Zonele de recreere astfel create vor deservi ca zone inundabile pentru preluarea tranzitarea viiturilor 
și a apelor excedentare din sistemul de canalizare realizat în sistem separativ, neafectând siguranța 
pentru apărarea împotriva inundațiilor la nivelul municipiului București. 
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Figura 71. Potențial scenariu de reamenajare a albiei râului Dâmbovița în municipiul București 

 

Sursa: Ramboll 

2.1. Hazarduri și riscuri climatice în Municipiul București 

2.2.  Extremele termice și pluviometrice 

Probabilitatea de producere a valorilor extreme de temperatură și precipitații definește hazardul 
climatic și este utilizată pentru analiza riscului asupra societății și mediului.  

2.2.1.  Extremele termice 

Orașul modifică substanțial temperatura mediului, fiind în general cu câteva grade mai cald decât 
arealul rural din imediata vecinătate, cu mai puțină umezeală și cu distorsionarea direcției și vitezei 
vântului. Extremele termice în municipiul București sunt analizate spațial și temporal pentru a 
evidenția caracterul de hazard și relația bidirecțională oraș-climă, abordându-se următoarele aspecte: 
(1) media temperaturii aerului (medie, maximă și minimă), pentru creionarea cadrului general; (2) 
temperatura maximă, minimă și amplitudinea acestora, pentru evidențierea limitelor de variație a 
temperaturii aerului; (3) extremele termice pozitive și (4) extremele termice negative. 

2.2.1.1. Media temperaturii medii, maxime și minime zilnice 

Analiza datelor de la stațiile meteorologice București-Filaret, amplasată în zona centrală a orașului, -
Afumați și -Băneasa, aflate la periferiile de nord și nord-est, arată că orașul este în medie mai cald 
decât zona periurbană cu 0,9-1,2°C (TMm). Diferențele sunt de cca. 0,6°C, ziua (TXm), și de 1,1-1,5°C, 
noaptea (TNm). 

Orașul este mai cald decât zona periurbană în toate lunile anului, cu cele mai mari diferențe în 
intervalul iulie-octombrie. 
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Tendința de evoluție a temperaturii medii anuale este ușor mai rapidă la Filaret față de Băneasa 
(3,1°C/100 ani față de 1,2°C/100 de ani), ceea ce sugerează influența urbanizării în perioada 1961-
2018.  

Figura 72. Temperatura medie (TMm), maximă (TXm) și minimă (TNm) zilnică –  valori mediii multianuale 
1961-2008 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 73. Temperatura medie lunară multianuală (1961-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 74. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a temperaturii medii anuale 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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2.2.1.2. Temperatura maximă, minimă și amplitudinea termică diurnă 

Cele mai mari valori de temperatură au depășit 41°C, atingând 42,4°C la Filaret (05/07/2000), 42,2°C 
la Băneasa (05/07/2000) și 41,1°C la Afumați (05/07/2000). Valori apropiate, peste 40°C au fost 
consemnate și în alți ani (41,8°C la Filaret, 40,7° la Băneasa și 41,1°C la Afumați, în iulie 2007). 

În perioada analizată, temperaturile cele mai scăzute au coborât sub -25°C la stațiile periurbane (-
26,2°C la Afumați, în data de 18/01/1963, în timp ce recordul urban este înregistrat la Filaret la data 
de 13/01/1985 și are valoarea de -22,6°C. Temperaturile minime se produc de obicei simultan în tot 
arealul, ceea ce indică faptul că circulația generală a atmosferei este cauza principală, orașul 
amplificând magnitudinea fenomenului extrem în cazul temperaturilor maxime și atenuând efectele 
valurilor de frig din timpul iernii. Cheval și Dumitrescu (2017) au arătat că, în București, temperatura 
aerului poate varia cu peste 4°C într-o oră și cu peste 20°C în 24 de ore; variațiile medii dintr-o zi se 
situează în jurul valorilor de 10-11°C, ușor mai ridicate în zona periurbană decât în oraș. 

Temperatura maximă lunară depășește 40°C la toate stațiile în lunile iulie și august și a depășit 39,0°C 
în luna iunie, ceea ce reprezintă un indicator semnificativ privind regimul anual al hazardului termic 
urban. Atingerea unor temperaturi de peste 35°C în luna mai și peste 36°C în septembrie (38°C la 
Filaret), reprezintă prelungirea perioadei în care temperatura aerului poate avea un impact important 
asupra mediului urban bucureștean. 

La stația meteorologică București-Filaret, s-au depășit 40°C de 3 ori în perioada 1961-1985 (25 de ani), 
și de 5 ori timp în perioada 1988-2018 (21 de ani), situație care, coroborată cu valorile din ceilalți ani 
a marcat o tendință de creștere a temperaturilor maxime anuale. Tendința este mai pronunțată la 
Filaret, în interiorul orașului (4,6°C/100 de ani), decât la Băneasa, la periferia acestuia (2,9°C/100 de 
ani). 

Figura 75. Temperatura maximă (TXx) și minimă (TNn) absolută și amplitudinea medie diurnă între 
temperatura maximă și minimă (DTR) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 76. Temperatura maximă lunară multianuală (1961-2018) 

 
Sursa: Planșă proprie 

Figura 77. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a temperaturii maxime anuale 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.1.3. Extremele termice pozitive 

Creșterea temperaturii aerului datorată spațiului construit este cu atât mai relevantă pentru 
caracterizarea hazardului și riscurilor climatice din București, cu cât se produce față de un climat 
temperat continental cu nuanțe excesive, cu veri calde și foarte calde și potențial ridicat de precipitații 
torențiale în prima parte a sezonului cald. Pentru caracterizarea extremelor termice pozitive se 
utilizează în acest studiu următorii indici ClimPACT: (1) valoarea percentilei 95 a fiecărei zile, (2) 
numărul anual de zile cu temperaturi maxime mai mari de diferite praguri (25°, 30°, 35° și 40°C), (3) 
numărul anual de nopți tropicale (temperatura minimă mai mare de 20°C), (4) numărul anual de cazuri 
în care  atât temperatura maximă, cât și cea minimă sunt mai mari de valoarea percentilei 95 
corespunzătoare în cel puțin 2 zile consecutive, (5) perioadele calde și valurile de căldură și (6) gradele-
zile de răcire, parametru extrem de relevant pentru mediul urban bucureștean, care evidențiază 
cantitatea de energie necesară pentru reducerea efectelor extremelor termice pozitive. 

Valoarea percentilei 95 a fiecărei zile 

În perioada 9 mai – 5 octombrie, există o probabilitate de 5% ca valorile maxime de temperatura să 
treacă de 30°C la toate stațiile analizate, indicând intervalul cel mai probabil de creștere a consumului 
energetic pentru răcirea spațiilor de locuit și lucru din București. Solicitarea maximă din punct de 
vedere termic este în intervalul 4 iulie – 27 august. 
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Figura 78. Valoarea percentilei 95 a temperaturii maxime pentru fiecare zi a anului 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Zilele de vară, zilele tropicale, zilele foarte calde și zilele extrem de calde 

Trecerea temperaturii maxime zilnice (TX) de anumite praguri este un indicator utilizat frecvent pentru 
studiul extremelor. Numărul mediu de zile de vară conform criteriului utilizat este mai mare decât 
numărul zilelor verii calendaristice, depășind 105 zile la toate stațiile analizate. Se înregistrează în 
medie cca. 40-50 de zile tropicale (TX ≥ 30°C), 5-8 zile foarte calde (TX ≥ 35°C), iar zilele în care se 
depășesc 40°C sunt foarte rare. Cele mai mari valori se consemnează și în acest caz la București-Filaret, 
în medie cu 116,7 zile de vară, 49.9 zile calde, 8,1 zile foarte calde și 0.3 zile extrem de calde. La aceeași 
stație urbană, temperatura zilnică poate atinge și depăși trece 30°C în intervalul aprilie-octombrie, 
35°C în perioada mai-septembrie, și 40°C în lunile iulie și august. 

Variabilitatea observată și tendința de evoluție a numărului anual de zile tropicale (TX ≥ 30°C) în 
perioada 1961-2018 reprezintă un element extrem de important în analiza hazardului termic din 
arealul municipiului București. Se remarcă o creștere continuă a parametrului analizat . Tendința de 
creștere a numărului de zile tropicale la București este extrem de rapidă, fiind cuprinsă între 70 
zile/100 ani în centrul orașului și 52 zile/100 de ani la periferie. 

Figura 79. Numărul mediu anual de zile de vară (TX25), zile calde (TX30), foarte calde (TX35) și extrem de 
calde (TX40) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  
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Figura 80. Numărul maxim anual de zile calde (TX ≥ 30), foarte calde (TX ≥ 35) și extrem de calde (TX ≥ 40) la 
Stația meteorologică București-Filaret – pentru lunile când se produc 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 81. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile cu temperatura maximă mai mare 
sau egală cu 30°C (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Nopțile tropicale 

Influența orașului asupra temperaturii aerului este accentuată și pe timpul nopții, ceea ce amplifică 
de multe ori starea de disconfort și de risc termic la care este supusă populația urbană. În timpul unui 
an, temperatura minimă rămâne mai mare 20°C (nopți tropicale) cu o frecvență de 3-4 ori mai mare 
la Filaret decât la stațiile periurbane Afumați și Băneasa. Numărul maxim de nopți tropicale a fost de 
37 și s-a înregistrat în anul 2012 la stația București-Filaret. 

Nopțile tropicale (TN ≥ 20°C) se produc în perioada mai-septembrie, dar frecvența cea mai mare este 
vara. În lunile iulie-august, în perimetrul urban se produc în medie de 3-4 ori mai multe nopți tropicale 
față de zona periurbană (4.0 la Filaret, 0.9 la Băneasa și 1.5 la Afumați în iulie), iar recordurile lunare 
de nopți tropicale sunt substanțial mai mari tot la stația meteorologică urbană (20 la Filaret față de 8 
la Băneasa). 

Efectul orașului asupra temperaturii aerului este foarte bine evidențiat de variabilitatea și tendința de 
evoluție a numărului de nopți tropicale. La Stația meteorologică București-Filaret, în 40 de ani, 
respectiv în perioada 1961-2000, s-au consemnat 11 cazuri în care au fost 10 sau mai multe nopți 
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tropicale, iar în 18 ani, în perioada 2001-2018, au fost înregistrate 13 astfel de situații. De asemenea, 
s-au depășit 25 de nopți tropicale pe an de 4 ori (2007, 2010, 2012 și 2016), stabilindu-se și recordul 
de 37 de nopți tropicale (2016). Numărul de nopți tropicale a rămas relativ constant la Băneasa de-a 
lungul perioadei analizate, iar recordul stabilit în 1988 (10 cazuri) nu a fost depășit. Prin urmare, 
tendințele de evoluție au același sens în oraș și la periferie, dar valorile sunt foarte diferite, respectiv 
creșteri de 29 de zile / 100 de ani la Filaret și 1 zi / 100 de ani la Băneasa. 

Figura 82. Numărul mediu și maxim anual de nopți tropicale (TR) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 83. Numărul mediu (med) și maxim (max) lunar de nopți tropicale (TR) – pentru lunile când se produc 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

 

  



132 

Figura 84. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului mediu anual de nopți tropicale (1961-
2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Perioadele calde și valurile de căldură 

O perioadă caldă este definită de cel puțin 6 zile consecutive în care temperatura maximă depășește 
percentila 90 a fiecărei zile. Durata cumulată a perioadelor calde care au loc anual la București este 
cuprinsă între 29 de zile, la Afumați, și 37 de zile, la Filaret, în timp ce în medie se produc 4.7-5.0 zile.  

Figura 85. Numărul mediu și maxim anual de zile cuprinse în perioade calde (WSDI) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  

Valurile de căldură reprezintă unul din fenomenele meteorologice cu un puternic impact asupra 
mediului urban fiind caracterizate prin: (1) temperaturi ridicate, de multe ori semnificativ mai mari 
față de mediile climatologice ale perioadei de interes, și (2) o succesiune de mai multe zile în care 
temperaturile se mențin foarte ridicate. Trebuie remarcat faptul că temperaturile ridicate pot fi 
resimțite ca având caracteristicile unui val de căldură chiar dacă nu sunt considerabil mai mari față de 
media zilelor. De asemenea, persistența îndelungată a unor temperaturi nu foarte mari (de exemplu, 
pentru București, 32-35°C ziua și 19-21°C noaptea, timp de 5-10 zile) poate avea efecte similare cu ale 
unui val de căldură. Metodologia ClimPACT2 utilizează pentru valurile de căldură consecutivitatea a 
cel puțin trei zile cu temperaturi maxime și/sau minime ridicate în sezonul cald (Nairn și Fawcett 2013), 
iar analiza acestor situații se realizează cu ajutorul a cinci parametri calculați pentru sezonul cald (mai-
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septembrie): numărul (HWN), frecvența (HWF), durata (HWD), magnitudinea medie (HWM) și maximă 
(HWA). 

În arealul Capitalei, în timpul sezonului cald, se produc de obicei 1-2 valuri de căldură (cel puțin 3 zile 
consecutive cu temperaturi mari ziua și/sau noaptea), iar numărul cel mai mare de valuri de căldură 
ajunge la 8-10. Numărul de valuri de căldură este foarte apropiat la cele trei stații meteorologice, 
deoarece valurile de căldură se produc ca urmare a încălzirii întregii regiuni. Influența orașului se 
remarcă mai puțin în cazul numărului de valuri de căldură, dar este foarte pronunțată în cazul 
frecvenței acestora. În medie, se înregistrează 6-7 zile cu valuri de căldură date de temperatura din 
timpul zilei. Numărul maxim de zile în care se înregistrează valuri de căldură atinge 48 de cazuri, ziua, 
și 53 noaptea, la Filaret, în vreme ce la Băneasa nu se depășesc 42 de cazuri, ziua și 28 noaptea. 

Figura 86. Numărul mediu (med) și maxim (max) de valuri de căldură (HWN), pe baza depășirii valorilor 
percentilor ale temperaturilor maxime (TX90) și minime (TN90) zilnice 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 87. Frecvența valurilor de căldură (HWF) - numărul mediu (med) și maxim (max) de zile incluse în 
valuri de căldură, pe baza depășirii valorilor percentilor ale temperaturilor maxime (TX90) și minime (TN90) 

zilnice 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  
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Cele mai îndelungate valuri de căldură s-au extins pe 10 zile în timpul zilei, în timp ce influența urbană 
este mai bine pusă în evidență pe timpul nopții, când un val de căldură se poate extinde până la 12 
zile (2012, la Filaret) în oraș față de 8 la periferie (în 2016, la Băneasa și Afumați).  

Figura 88 - Durata maximă a unui val de căldură (HDF) - numărul (max) de zile inclus în valuri de căldură, pe 
baza depășirii valorilor percentilelor 90 ale temperaturilor maxime (TX90) și minime (TN90) zilnice 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

 
Temperatura minimă și maximă caracterizează agresivitatea unui val de căldură și se analizează cu 
ajutorul magnitudinii medii (HWM) și maxime (HWA). HWM reprezintă media temperaturii aerului în 
toate valurile de căldură, iar HWA este valoarea temperaturii maxime din timpul celui mai puternic val 
de căldură din perioada de interes (1961-2018). Atât HWM, cât și HWA au fost calculate pentru zi 
(TX90) și pentru noapte (TN90). Temperatura medie din zilele în care se produc valuri de căldură se 
situează în jur de 33-34°C, în timp ce maximele mediilor ajung la 36.5°C, la Băneasa, și 38.4°C, la Filaret. 
Și în cazul minimelor valorile cele mai mari ale HWM sunt în interiorul perimetrului urban: 19.5°C la 
Filaret față de 17.5°C la Băneasa. Cele mai mari valori ale temperaturii aerului în timpul valurilor de 
căldură coincid cu maximele absolute de la stațiile meteorologice Afumați și Băneasa, dar este mai 
redusă la Filaret: 41.8°C cea mai mare valoare înregistrată în timpul unui val de căldură, față de 42.4°C 
maxima absolută. Această situație evidențiază faptul că hazardul termic în București este generat, pe 
de-o parte, de evenimente extreme izolate, cum ar fi zile extrem de calde și, pe de altă parte, de 
persistența unor temperaturi ridicate, cum este cazul valurilor de căldură. Cele mai mari temperaturi 
nocturne din timpul valurilor de căldură se situează în jurul valorilor de 24.4-25.5°C, în timp ce media 
minimelor celor mai ridicate rămâne la valori mai mari de 20°C.  
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Figura 89. Valoarea maximă (max) și medie (med) a temperaturii maxime (TX) și minime (TN) a aerului pe 
durata valurilor de căldură (HWM) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 90. Valoarea maximă (max) și medie (med) a temperaturii maxime (TX) și minime (TN) a aerului în 
timpul celor mai puternice valuri de căldură (HWA) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Grade-zile de răcire 

Gradele-zile de răcire (CDDcold) reprezintă un parametru care se referă la zilele calde și foarte calde, 
în care temperatura medie trece de o valoare de referință. Pentru București, valoarea de referință 
utilizată a fost de 22°C (Spinoni et al 2014). CDDcold este suma anuală a diferențelor dintre  
temperatura medie (TM) a unei zile și valoarea de referință, calculată numai pentru zilele când TM > 
22°C. Cu cât aceste diferențe sunt mai mari, cu atât hazardul termic este mai mare, iar orașul are 
nevoie de un consum mai mare de energie pentru răcirea spațiilor de locuit și lucru. 

Gradele-zile de răcire reflectă forte bine influența orașului asupra temperaturii ambientale. La stația 
București-Filaret, valoarea medie a CDDcold este cu circa 80% mai mare decât la stațiile periurbane, 
iar valoarea maximă anuală înregistrată în perioada 1961-2018 ajunge la 432,5°C la Filaret față de 
251,7°C la Băneasa, ambele valori fiind consemnate în anul 2012. 
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Figura de mai jos evidențiază influența crescută a urbanizării asupra încălzirii mediului urban. 
Tendințele de creștere a sumelor anuale a valorilor gradelor-zile de răcire sunt vizibile la ambele stații 
meteorologice analizate, dar ritmul de creștere este substanțial mai rapid la Filaret (343°C/100 de ani) 
față de Băneasa (102°C/100 de ani). 

Figura 91. Valoarea maximă (max) și medie (med) a valorii gradelor-zile de răcire (CDDcold) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 92. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a sumelor anuale de grade-zile de răcire (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  

2.2.1.4. Extremele termice negative 

Pentru caracterizarea extremelor termice negative se utilizează în acest studiu următorii parametri: 
(1) zilele reci (temperatura medie mai mică de 10°C), (2) zilele cu îngheț (temperatura minimă 
negativă), (3) zilele geroase, (4) zilele foarte reci (temperatura maximă negativă), (5) perioadele reci 
(persistența temperaturilor scăzute timp de mai multe zile) și (6) gradele-zile de încălzire, utile pentru 
estimarea cantității de energie necesară pentru reducerea efectelor extremelor termice negative. 

Zilele reci 

Sunt zilele în care temperatura medie, calculată între valoarea maximă și cea minimă a zilei, este mai 
mică de 10°C. Numărul mediu anual de zile reci în arealul București ajunge la 147-157 de zile, ceea ce 
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înseamnă circa 5 luni în care este probabilă creșterea consumului energetic datorat încălzirii spațiilor 
de locuit și lucru. În 55-60% din cazurile în care temperatura medie scade sub 10°C, se produce și 
îngheț (temperaturi negative). 

Figura 93. Numărul mediu și maxim anual de zile reci (TM<10°C) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

 

Zilele cu îngheț 

Coborârea temperaturii aerului sub 0°C (zile cu îngheț) se produce, în medie, în 80-100 de zile/an (circa 
3 luni), dar valorile maxime au atins 116 zile la Filaret (1993) și 137 zile la Băneasa (2003). 

Figura 94. Numărul mediu și maxim anual de zile cu îngheț (TN<0°C) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Zilele geroase 

Temperatura minimă scade sub -10°C (zile geroase) cu circa 3 zile mai puțin în interiorul orașului față 
de periferie (19.8 zile la Filaret, față de cca. 22.5 zile la Afumați și Băneasa). Zilele geroase se produc 
în intervalul noiembrie-martie, cele mai multe în lunile ianuarie și februarie (5-6 zile geroase la Afumați 
și Băneasa).Numărul de nopți geroase este mai redus în oraș în toate lunile anului, iar tendința este 
de ușoară scădere, comparativ cu tendința de relativă stabilitate a acestui indicator observată la 
periferie.  
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Figura 95. Numărul mediu și maxim anual de zile geroase (TN ≤-10°C) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 96. Numărul mediu (med) lunar de zile geroase 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 97. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului mediu anual de zile geroase (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Zilele foarte reci 

În 20-25% din zilele în care se produce îngheț (TN<0°C), temperatura rămâne negativă pe tot parcursul 
zilei (TX<0°C). În timpul unui an, se produc în medie 20-23 de zile foarte reci, dar valorile maxime au 
depășit 50 de zile la periferie (51 de zile la Afumați și Băneasa) și au ajuns la 44 de zile la Filaret, toate 
recordurile fiind consemnate în 1969.  

Figura 98. Numărul mediu și maxim anual de zile foarte reci (TX<0°C) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Perioadele reci 

Hazardul termic se poate manifesta și prin persistența temperaturilor scăzute și foarte scăzute. Pentru 
analiza perioadelor reci s-au analizat (1) numărul de cazuri când s-au înregistrat cel puțin două zile 
consecutive în care atât temperatura maximă, cât și temperatura minimă au avut valori mai mici de 
percentilele 5 ale zilelor corespunzătoare (TX < P5 și, simultan, TN < P5) și (2) numărul de zile cu cel 
puțin două și, respectiv, șase zile consecutive în care temperatura minimă a avut valori mai mici de 
percentila 10 (TN < P10). 

În arealul București, valori extrem de scăzute atât ziua, cât și noaptea s-au produs pentru cel mult 
două zile consecutive și, de cele mai multe ori simultan la toate stațiile analizate. În perioada 1961-
2018, la Filaret s-au produs 17 astfel de cazuri, iar la Băneasa 13. Explicația constă în gradul mai mare 
insolație a suprafețelor extraurbane, care face ca temperatura să crească mai mult în timpul zilelor de 
iarnă față de interiorul orașului (Cheval și Dumitrescu 2017).  

În medie, se produc aproximativ 17-25 de zile incluse în perioade reci de cel puțin două zile, și 3,0-4,5 
zile cuprinse în valuri de frig de cel puțin 6 zile consecutive. Datorită valorii mai mari a percentilelor 10 
a temperaturii minime, valorile maxime ale parametrilor analizați sunt substanțial mai mari la Filaret 
față de Băneasa și Afumați.  

  



140 

Figura 99. Numărul mediu și maxim anual de zile cuprinse în perioade reci de cel puțin 2 sau 6 zile 
consecutive (CSDI2 și CSDI6) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Grade-zile de încălzire 

Reprezintă un indicator care ilustrează necesarul de încălzire a unui areal în funcție de o temperatură 
ambientală de referință, valoarea utilizată pentru București fiind de 15.5°C (Spinoni et al 2014). 
Gradele-zile de încălzire (HDDheat) reprezintă suma anuală a diferențelor dintre  temperatura medie 
(TM) a unei zile și valoarea de referință, calculată numai pentru zilele când TM < 15.5°C. Cu cât aceste 
diferențe sunt mai mari, cu atât hazardul termic este mai mare, iar orașul are nevoie de un consum 
mai mare de energie pentru încălzirea spațiilor de locuit și lucru. 

În cazul HDDheat, orașul are un efect pozitiv, reducând media anuală a gradelor-zile de încălzire cu 
aproape 200°C (2095°C/an la Filaret față de 2292°C/an la Băneasa). După anul 1998, HDDheat nu a 
mai depășit 2500°C/an la Băneasa și 2300°C/an la Filaret, în vreme ce depășirea acestor valori era 
frecventă în deceniile anterioare. Prin urmare, se remarcă o tendință de scădere continuă a sumelor 
anuale de grade-zile de încălzire în perioada 1961-2018, cu un ritm mai accentuat de scădere la Filaret. 

Figura 100. Valoarea maximă (max) și medie (med) a valorii gradelor-zile de încălzire (HDDheat) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie   
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Figura 101. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a sumelor anuale de grade-zile de încălzire (1961-
2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.2.  Extremele pluviometrice 

Precipitațiile atmosferice reprezintă un fenomen potențial generator de pagube materiale și victime, 
fie prin excedent, fie prin deficit.  În mediul urban, impactul direct și cel mai pronunțat îl au 
precipitațiile excedentare, prin cantitate, intensitate și durată. În climatul actual, seceta are un impact 
mai redus asupra Bucureștiului, având în vedere infrastructura de stocare a apei, capacitatea de 
aprovizionare de la distanțe mari și activitățile mai puțin dependente direct de utilizarea intensivă și 
imediată a apei, cum este agricultura. 

Caracterul de hazard al extremelor pluviometrice a fost analizat pe baza următorilor parametri: (a) 
Cantitatea de precipitații; (b) Numărul de zile cu precipitații peste anumite praguri; (c) Cea mai mare 
cantitate de precipitații căzută în 1, 3 și 5 zile; (d) Ponderea cantităților foarte mari și extreme de 
precipitații în cantitatea totală; (e) Intensitatea zilnică a precipitațiilor; (f) Zile consecutive fără 
precipitații. 

2.2.2.1. Cantitatea medie, maximă și minimă anuală de precipitații 

În arealul București cad anual între 350 și 1100 mm, cantitatea medie anuală fiind în jurul valorii de 
600 mm (605,6 mm la Băneasa și 612,4 mm la Filaret). Cele mai mari cantități de precipitații cad în 
sezonul cald, cu un maxim în intervalul mai-iulie; circa o treime din cantitatea anuală medie se 
datorează lunilor mai, iunie și iulie, iar cantitățile maxime lunare înregistrate la București în aceste luni 
au valori printre cele mai mari (peste 200 mm). Recordurile s-au consemnat totuși în luna septembrie 
2005, cu 316,5 mm la Filaret și 269,6 mm la Băneasa. Trebuie reținut caracterul neperiodic al 
precipitațiilor extreme, cu relevanță deosebită din punct de vedere al hazardului pluviometric. 
Cantități foarte mari de precipitații s-au înregistrat și în luni cu medii mai reduse, cum ar fi noiembrie 
(peste 200 mm). 

Variabilitatea de la un an la altul sau pe perioade de câțiva ani poate fi destul de mare (de exemplu, 
sub 400 mm în anul 2000, circa 600 mm în 2003, 2004 și 2005 și peste 1000 mm, recordul perioadei 
analizate), iar tendința este ușor crescătoare. 
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Figura 102. Cantitatea medie (med), maximă (max) și minimă (min) anuală de precipitații (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 103. Cantitatea medie și maximă lunară de precipitații (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 104. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantităților anuale de precipitații atmosferice 
(1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.2.2. Numărul de zile cu precipitații mai mari de sau egale cu 10, 20 și 30 mm 

În București, se consemnează în medie circa 20 de zile/an în care cantitatea de precipitații în 24 de ore 
este mai mare decât sau egală cu 10 mm (R10), 5-6 zile/an în care se depășesc 20 mm (R20) și doar 2-
3 zile/an în care cad mai mult de 30 mm de precipitații (R30). 

Valorile maxime pot depăși considerabil mediile parametrilor analizați. S-au înregistrat peste 30 de 
zile/an cu cel puțin 10 mm de precipitații (32 de zile la Băneasa și 31 la Filaret în 2014), peste 15 zile/an 
cu cel puțin 20 mm (16 zile la Filaret în 1991) și peste 5 zile cu cel puțin 30 mm de precipitații (9 zile la 
Filaret în 1991 și 2005). Astfel de precipitații abundente pot avea un impact deosebit asupra mediului 
urban, deoarece se acumulează de multe ori pe durata a 24 de ore, și pot avea intensități mari. Nu se 
conturează diferențieri între periferia și centrul orașului. 

De asemenea, tendința de creștere a numărului de zile cu cantități mari de precipitații este un factor 
important pentru analiza hazardului, iar în cazul Bucureștiului ea se manifestă pentru toți cei trei 
parametri analizați. Pentru R10, cele mai mari valori s-au produs după 2005 (32 de zile la Băneasa și 
31 la Filaret în 2014), și tot în același interval se remarcă numeroase valorile mari și pentru R20 și R30 
(Fig. 35), conturând astfel tendințele de creștere a frecvenței precipitațiilor extreme. 
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Figura 105. Numărul mediu și maxim anual de zile cu precipitații mai mari de 10, 20 și 30 mm (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 106. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului anual de zile cu cantități de precipitații 
mai mari de 10 mm (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 107. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului anual de zile cu cantități de precipitații 
mai mari de 20 mm (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 108. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului anual de zile cu cantități de precipitații 
mai mari de 30 mm (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.2.3.  Cea mai mare cantitate de precipitații căzute în 24 de ore, 3 și 5 zile 
consecutive 

Precipitațiile abundente pot avea, cu intermitențe, durate de ordinul orelor sau zecilor de ore, 
exercitând astfel o presiune considerabilă asupra mediului și societății. Cantitățile maxime căzute în 
intervale caracteristice (1 zi, 3 și 5 zile consecutive) reprezintă un parametru esențial pentru diferite 
aplicații urbane, cum ar fi dimensionarea rețelei de scurgere a apei. Sunt luate în considerare atât 
precipitațiile lichide, cât și cele solide. 

În medie, cele mari cantități de precipitații care cad în 24 de ore sunt în jur de 50 mm, cele care se 
acumulează în 72 de ore ajung la circa 70 mm, iar în 5 zile se acumulează aproximativ 80 mm. Pe de 
altă parte, valorile maxime absolute sunt de 2,5-3 ori mai mari decât mediile, definind astfel ecartul 
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care trebuie luat în considerare pentru analiza hazardului pluviometric. Diferențele dintre Filaret și 
Băneasa sunt destul de mici, dar în toate cazurile sunt în favoarea stației urbane (Filaret).  

Figura 109. Cea mai mare cantitate de precipitații căzută în 1, 3 și 5 zile consecutive (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

În timpul anului, cele mai abundente precipitații acumulate în 1, 3 și 5 zile se consemnează în perioada 
mai-septembrie, cu valori maxime ale mediilor în iunie și iulie și cu recorduri absolute înregistrate în 
luna septembrie (de exemplu, 126,4 mm/24h la Băneasa și 161,4 mm/24h la Filaret). În general, 
valorile sunt ușor mai mari la Filaret față de Băneasa, excepție făcând lunile iunie și iulie. 

Figura 110. Cantitatea medie și maximă de precipitații căzută în 24 de ore (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 111. Cantitatea medie și maximă de precipitații căzută în 3 zile (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 112. Cantitatea medie și maximă de precipitații căzută în 5 zile (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

În perioada 1961-2018, evoluția celor trei parametri analizați este marcată de o ușoară tendință de 
creștere. În condițiile unei variabilități interanuale reduse, cu majoritatea valorilor cuprinse între 20 și 
50 mm în 24 de ore, 40-80 mm în 3 zile și 50-100 mm în 5 zile, se disting și câteva cantități extreme, 
cum ar fi cele din 1997, 2003 și 2005, care dau tendințe ușor crescătoare la ambele stații 
meteorologice. 
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Figura 113. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantităților maxime de precipitații căzute în 24 de 
ore 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 114. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantităților maxime de precipitații căzute în 3 zile 

 

Sursa: Planșă proprie 
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Figura 115. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantităților maxime de precipitații căzute în 5 zile 
(1961-2018) 

 

Sursa: Planșă proprie 

2.2.2.4. Ponderea precipitațiilor abundente în cantitatea totală de precipitații 

Caracterul extrem al precipitațiilor poate fi cuantificat și prin analiza ponderii precipitațiilor abundente 
în cantitatea totală. O valoare mare a ponderii acestui parametru indică o pondere mai redusă a 
celorlalte cantități și, prin urmare, concentrarea precipitațiilor în evenimente pluviometrice extreme. 
Precipitațiile abundente sunt analizate în relație cu două praguri, respectiv percentila 95 sau cantități 
foarte mari (doar 5% din precipitații sunt mai mari decât valoarea acestei percentile) și percentila 99 
sau cantități extreme (doar 1% din precipitații sunt mai mari decât valoarea acestei percentile). 

În medie, cantitățile foarte mari însumează în jur de 25% din totalul precipitațiilor care cad la 
București, iar cantitățile extreme 6-7%, dar au fost ani în care cei doi indicatori au avut ponderi de 
aproape 50% pentru cantități foarte mari (48,5% în 1991, la Filaret), respectiv peste 30% în cazul 
cantităților extreme (30,7% în 2005, la Băneasa). 

Figura 116. Ponderea cantităților foarte mari și extreme de precipitații (mai mari de percentilele 95 și 99) în 
cantitatea totală de precipitații (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  
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Variabilitatea de la un an la altul și pe toată perioada analizată este considerabilă, iar diferențele dintre 
cele două stații meteorologice sunt uneori de peste 10%, ceea ce indică un posibil rol al suprafeței 
urbane în generarea sau, mai frecvent, în atenuarea precipitațiilor extreme. Cupola termică urbană 
poate acționa ca un obstacol pentru deplasarea fronturilor atmosferice. Convecția determinată de 
suprafața urbană mai caldă nu este însoțită de aport corespunzător de umezeală, ceea ce conduce fie 
la deplasarea precipitațiilor în afara orașului, fie la imposibilitatea formării acestora. Din punct de 
vedere al hazardului climatic, este important de remarcat tendința de creștere a ponderii precipitațiilor 
abundente (foarte mari și extreme) atât în oraș (Filaret), cât și în arealul peri-urban (Băneasa). În 
perioada 1961-2018, cantitățile datorate unor precipitații extreme au crescut cu 5,6% la Filaret și cu 
8,6% la Băneasa. 

Figura 117. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a ponderii cantităților foarte mari (mai mari de 
percentila 95) în cantitatea anuală de precipitații (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 118. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a ponderii cantităților extreme (mai mari de 
percentila 99) în cantitatea anuală de precipitații (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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2.2.2.5. Intensitatea zilnică a precipitațiilor 

Creșterea observată în cazul ponderii precipitațiilor foarte mari și extreme în cantitatea totală 
sugerează creșterea intensității precipitațiilor, prin concentrarea acestora în mai puține evenimente 
pluviometrice, incluzând aici ploi, ninsori și alte tipuri de precipitații. Intensitatea zilnică a 
precipitațiilor este un indicator exprimat prin raportul dintre cantitatea anuală de precipitații și 
numărul de zile în care a căzut aceasta. Valorile medii și maxime sunt foarte apropiate la Filaret și 
Băneasa (7,9 mm/zi media la Filaret, față de 8,0 mm/zi media la Băneasa; 11,2 mm/zi maxima la 
Filaret, față de 11,0 mm/zi maxima la Băneasa). De altfel, și valorile anuale au valori apropiate, iar 
tendințele de evoluție pentru perioada 1961-2018 au aceeași traiectorie crescătoare, cu valori sensibil 
egale, la ambele stații  

Figura 119. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a intensității medii zilnice de precipitații (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.2.6. Intensitatea sub-zilnică și sub-orară a precipitațiilor atmosferice 

Impactul precipitațiilor atmosferice asupra mediului se realizează prin acțiunea conjugată a cantității, 
intensității, duratei și frecvenței acestora, iar curbele de intensitate-durată-frecvență (IDF) reprezintă 
o formă de sintetizare a acestor informații pentru a facilita utilizarea în diferite aplicații. Figura de mai 
jos reprezintă curbele IDF de la stația meteorologică București-Filaret, iar valorile corespunzătoare se 
găsesc în tabelul alăturat. Cele mai rare evenimente pluviometrice extreme (perioadă de revenire 1 la 
100 de ani) au intensități de 4,45 mm pentru durata de 5 minute, de 1,10 mm pentru durata de 60 de 
minute și de 0,60 mm pentru 120 de minute. Acestea corespund unor precipitații de aproximativ 22 
mm în 5 minute, 66 mm într-o oră și 72 mm în două ore, ceea ce reprezintă valori cu adevărat 
excepționale, ce pot avea un impact semnificativ într-un timp foarte scurt. 
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Figura 120. Curbe intensitate-durată-frecvență la stația meteorologică București-Filaret 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de MeteorologieAdministrația Națională de 
Meteorologie)  

Perioada de revenire corespunzătoare liniei albastre fără explicație la legendă are valoarea 1/100 ani. 
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Tabel 27 - Cantități maxime de precipitații (mm) pentru diferite durate de timp și perioada de revenire (ani) 
la stația meteorologică București-Filaret 

Durata (min) 
 
 

Perioada de 
revenire  

(ani) 
 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

30 
 

45 
 

60 
 

90 
 

120 
 

240 
 

360 
 

720 
 

1440 
 

1 
 

1.34 
 

1.01 
 

0.84 
0.71 
 

0.55 
 

0.42 
 

0.35 
 

0.26 
 

0.21 
 

0.18 
 

0.16 
 

0.15 
 

0.11 
 

2 
 

1.81 
 

1.33 
 

1.08 
 

0.93 
 

0.74 
 

0.56 
 

0.46 
 

0.33 
 

0.27 
 

0.24 
 

0.21 
 

0.19 
 

0.15 
 

5 
 

2.43 
 

1.75 
 

1.41 
 

1.21 
 

0.98 
 

0.75 
 

0.61 
 

0.43 
 

0.34 
 

0.31 
 

0.28 
 

0.25 
 

0.20 
 

10 
 

2.90 
 

2.08 
 

1.65 
 

1.43 
 

1.16 
 

0.89 
 

0.72 
 

0.51 
 

0.40 
 

0.36 
 

0.33 
 

0.29 
 

0.23 
 

20 
 

3.36 
 

2.40 
 

1.89 
 

1.64 
 

1.35 
 

1.03 
 

0.83 
 

0.59 
 

0.46 
 

0.41 
 

0.38 
 

0.34 
 

0.27 
 

50 
 

3.98 
 

2.82 
 

2.21 
 

1.93 
 

1.59 
 

1,21 
 

0.98 
 

0.69 
 

0.54 
 

0.49 
 

0.45 
 

0.40 
 

0.31 
 

100 
 

4.45 
 

3.14 
 

2.46 
 

2.14 
 

1.78 
 

1.35 
 

1.10 
 

0.76 
 

0.60 
 

0.54 
 

0.50 
 

0.44 
 

0.35 
 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de MeteorologieAdministrația Națională de 
Meteorologie 

2.2.2.7. Zile consecutive fără precipitații 

Specificul alimentării cu apă a municipiului București, respectiv din mai multe surse de suprafață și 
adâncime (momentan în conservare), folosind rețeaua hidrografică din apropiere, dar și de la distanță, 
precum și caracteristicile climatice din perioada analizată (fără perioade de secetă intensă extinsă pe 
mai mulți ani), determină un hazard ceva mai redus față de deficitul de precipitații la nivel local. Lipsa 
precipitațiilor mai multe zile consecutiv poate avea totuși un impact negativ asupra orașului, prin 
raționalizarea consumului și pierderi economice. 

Media multianuală de zile consecutive fără precipitații este de aproape 32 de zile, iar valoarea maximă 
este de 54 de zile, la Filaret, respectiv de 57 de zile, la Băneasa. Figura de mai jos reprezintă variația 
valorilor medii și maxime de la o lună la alta, incluzând în valorile unei luni și zilele din luna precedentă 
atunci când lungimea perioadei fără precipitații a depășit o lună.  

Sezonul rece și în special lunile noiembrie-martie, este cea mai favorabilă perioada din an pentru lipsa 
precipitațiilor, mediile fiind de 15-19 zile consecutive fără precipitații. Cele mai lungi perioade fără 
precipitații au depășit 50 de zile la ambele stații meteorologice, iar valoarea maximă absolută a fost 
de 58 de zile (5 martie-30 aprilie 1968) la București-Băneasa.  

Se remarcă diferențe mari de la un an la altul, cu variații între cel mult 12-13 zile consecutive fără 
precipitații într-un an (1980) și peste 50 de zile consecutive fără precipitații (1965, 1986, 2011), fără 
tendințe evidente și fără diferențieri locale între spațiul urban și periferie. 
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Figura 121. Numărul mediu lunar și maxim de zile consecutive fără precipitații (1961-2018). Valorile mai mari 
decât numărul zilelor dintr-o lună provin din însumarea zilelor fără precipitații din luna precedentă 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 122. - Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile consecutive fără precipitații 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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2.2.3. Temperatura suprafeței urbane în municipiul București pe baza imaginilor 
satelitare Landsat și Modis 

2.2.3.1.  Temperatura suprafeței urbane determinată cu ajutorul imaginilor 
satelitare Landsat 

2.2.3.1.1. Date și metodologie 

Temperatura suprafeței subiacente (LST) din arealul București a fost extrasă din imagini satelitare 
Landsat 8 pentru perioada aprilie 2013 – octombrie 2018, conform metodologiei descrisă de 
Parastatidis et al (2017). Au fost selectate 94 de imagini, corespunzând aproximativ orei locale 11 iarna 
și 12 vara.  

Tabel 28.  Numărul de imagini satelitare Landsat 8 utilizate pentru fiecare lună și procentul de acoperire cu 
date a arealului de interes (municipiul București și arealul din vecinătate) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Număr imagini 13 14 13 21 19 14 94 

Procent mediu de acoperire cu date (%) 91.4 94.7 93.0 88.5 90.0 90.7 91.4 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

 

Figura 123. - Numărul de imagini satelitare Landsat 8 utilizate pentru fiecare lună și procentul de acoperire 
cu date a arealului de interes 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Rezoluția spațială de 30 m permite analiza detaliată a caracteristicilor termice, dar există și limitări 
care trebuie avute în vedere în analiza rezultatelor: (1) datele sunt extrase numai pentru situații cu cer 
senin; (2) datele sunt extrase numai pe timp de zi, cu o eșantionare de o imagine la fiecare aproximativ 
16 zile (circa două imagini pe lună). 

2.2.3.1.2. Rezultate 

Temperatura suprafeței subiacente din Municipiul București și zona învecinată a fost calculată pentru 
fiecare lună a anului și se distinge o variație cuprinsă între -1°C - 2°C în lunile decembrie și ianuarie și 
peste 45°C în lunile de vară. 
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Figura 124. Temperatura medie lunară a suprafeței municipiului București obținută pe bază de imagini 
satelitare Landsat 8 (2013-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Există o foarte bună corelație între temperatura suprafeței subiacente și temperatura aerului, ceea ce 
permite și validează extrapolarea concluziilor rezultate prin utilizarea celor doi parametri. 

Valorile lunare ale temperaturii suprafeței urbane sunt mai mari și, prin urmare, au un potențial mai 
ridicat de pagube și victime, în sezonul cald. Cele mai mari valori se înregistrează în lunile iunie, iulie 
și august, dar iunie și octombrie pot provoca temperaturi ridicate în unele areale din interiorul 
orașului. 

Figura 125. Corelația dintre temperatura suprafeței extrasă din imagini satelitare Landsat și temperatura 
aerului pe timp de zi la stațiile meteorologice București-Afumați, Băneasa, și Filaret 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 126. Temperatura medie a suprafeței urbane în municipiul București și împrejurimi pe timp de zi – 
mai 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 127. Temperatura medie a suprafeței urbane în municipiul București și împrejurimi pe timp de zi - 
iunie 

 
Sursa: Planșă proprie  
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Figura 128. Temperatura medie a suprafeței urbane în municipiul București și împrejurimi pe timp de zi – 
iulie 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 129. Temperatura medie a suprafeței urbane în municipiul București și împrejurimi pe timp de zi - 
august 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  
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Figura 130. Temperatura medie a suprafeței urbane în municipiul București și împrejurimi pe timp de zi – 
septembrie 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Rezoluția spațială a imaginilor satelitare Landsat 8 permite diferențieri intra-urbane și identificarea 
arealelor în care hazardul termic este semnificativ. Temperatura medie a suprafeței în sezonul cald pe 
circumscripții de recensământ din municipiul București este evidențiată în figura de mai jos. Valorile 
cele mai mari se înregistrează, în general, în circumscripțiile centrale, cu peste 38°C în iulie, iar 
prezența suprafețelor acvatice (Lacul Morii, de exemplu) și a zonelor verzi (Pădurea Băneasa, de 
exemplu) reduce temperatura până la 32-33°C. 
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Figura 131. Temperatura medie a suprafeței urbane pe circumscripții de recensământ în Municipiul 
București 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Temperatura ambientală este puternic influențată de acoperirea și utilizarea terenurilor, relația fiind 
demonstrată pentru București prin utilizarea imaginilor satelitare MODIS, pentru LST, și a setului de 
date Corine Land Cover 2012, pentru acoperirea terenurilor (Cheval și Dumitrescu 2015). În acest 
studiu s-a testat relația dintre datele de LST extrase din imagini satelitare Landsat și setul de date 
Corine Land Cover 2018. Categoriile de acoperire a terenurilor, ca și  valorile corespunzătoare ale 
temperaturii suprafeței pentru fiecare categorie de acopeire, au fost calculate și expuse în figura de 
mai jos. Suprafața urbană continuă și discontinuă sunt cele mai calde în toate lunile (peste 38°C în 
iulie), iar pădurile periurbane și lacurile au cu 4-5°C mai puțin în fiecare lună. Valorile medii ale LST 
pentru luna iulie și pe tot sezonul cald, pe categorii de acoperire a terenului sunt, de asemenea, 
prezentate grafic mai jos.    
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Figura 132. Categorii de utilizarea a terenurilor în București (CLC 2018). 1. Teren agricol; 2. Suprafață urbană 
continuă; 3. Suprafață urbană discontinuă; 4. Pădure; 5. Zone verzi, spații de sport și recreere; 6. Zone 

comerciale, industriale și infrastructură de 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 133. Temperatura medie a suprafeței urbane pe categorii de acoperire a terenului în Municipiul 
București 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 134. Temperatura medie a suprafeței urbane pe categorii de acoperire a terenului în Municipiul 
București în luna iulie și în sezonul cald (mai-septembrie) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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2.2.3.2. Temperatura suprafeței urbane determinată cu ajutorul produselor MODIS 

2.2.3.2.1. Date și metodologie 

Produsele MODIS au rezoluție spațială (1 km) și temporală (4 imagini / 24h, dintre care 2 pe timp de 

zi și 2 pe timp de noapte) utilă pentru orașele cu extindere spațială însemnată, iar perioada de 

disponibilitate este suficient de mare pentru analiza climatului. Pentru municipiul București, 

temperatura suprafeței pentru perioada 2000 – 2018, a fost analizată pentru zi (orele 10-13 UTC) și 

noapte (orele 21-03 UTC). 

2.2.3.2.2. Rezultate 

Regimul anual al temperaturii medii de la suprafața subiacentă este bine evidențiat atât pentru zi, cât 

și pentru noapte. În arealul urban și peri-urban analizat, cele mai mici valori ale LST se produc în luna 

ianuarie (2-4°C, ziua și -6...-2°C, noaptea), iar cele mai mari în lunile iunie-august (40-42°C). 

Temperatura suprafeței poate ajunge la abateri însemnate față de media multianuală, ceea ce 

conduce la creșterea considerabilă a riscului termic în sezonul cald. Astfel, în toate lunile de vară, 

temperatura maximă la nivelul suprafeței subiacente din București depășește 28-30°C în timpul nopții 

(Figura 18) și 50-52°C în timpul zilei. 

Insula de căldură urbană este bine evidențiată în toate lunile anului, având cea mai mare intensitate 

în timpul nopților de vară, când diferențele dintre oraș și arealul periurban din vecinătate ajung la 6-

8°C. 

Figura 135. Temperatura medie lunară ( C) a suprafeței subiacente pe timp de noapte în arealul municipiului 
București (2000-2018) extrasă din imagini satelitare MODIS 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 136. Temperatura medie lunară ( C) a suprafeței subiacente pe timp de zi în arealul municipiului 
București (2000-2018) extrasă din imagini satelitare MODIS 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 137. Temperatura maximă lunară ( C)  a suprafeței subiacente pe timp de noapte în arealul 
municipiului București (2000-2018) extrasă din imagini satelitare MODIS 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 138. Temperatura maximă lunară ( C)  a suprafeței subiacente pe timp de zi în arealul municipiului 
București (2000-2018) 

 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4. Hazarde meteorologice complexe 

Hazardele meteorologice pot avea un impact semnificativ asupra infrastructurii, populației și 
serviciilor urbane și prin intermediul unor fenomene meteorologice complexe, în general rezultatul 
intersectării efectelor temperaturii și precipitațiilor atmosferice. Astfel de fenomene se manifestă prin 
depuneri pe suprafața urbană sau pe diferite obiecte, cum sunt poleiul, chiciura și stratul de zăpadă, 
însoțesc precipitațiile extreme, de exemplu descărcările electrice, grindina, aversele de ploaie sau 
ninsoarea, sau diminuează vizibilitatea orizontală, cum este cazul ceții. Vântul are un rol deosebit în 
producerea unor hazarde meteorologice relevante pentru municipiul București, cum ar fi viscolul. Spre 
deosebire de hazardele termice și pluviometrice, hazardele complexe au o frecvență mai redusă și 
sunt caracteristice unor anotimpuri sau sezoane din an. Intensitatea cu care se manifestă uneori astfel 
de hazarde conduce la un impact major asupra orașului, pe intervale care se extind de la zeci de minute 
(orajele, aversele de ploaie sau ninsoare), la câteva ore (ceața) sau mai multe zile (stratul de zăpadă 
sau viscolul).  

2.2.4.1.  Poleiul 

Poleiul se produce doar în perioade rece a anului (noiembrie-martie), cel mai frecvent în lunile 
decembrie și ianuarie, cu o medie de 0,9 cazuri / an, ceea ce înseamnă că aproape în fiecare an se 
produce cel puțin un caz cu polei. Numărul anual de zile cu polei trece rareori de 5-6 cazuri și nu se 
conturează o tendință semnificativă de creștere sau scădere a frecvenței fenomenului. Nu se disting 
diferențe importante între mediul urban (Filaret) și periurban (Băneasa), ceea ce indică faptul că 
poleiul este rezultatul caracteristicilor meteorologice regionale, fiind puțin influențat de particularități 
locale. 
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Figura 139. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu polei (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 140. Numărul anual de zile cu polei (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.2.  Chiciura 

La București, chiciura se formează în intervalul noiembrie-martie, și se poate forma pe tot parcursul 
zilei. Numărul mediu lunar de zile cu chiciură este cuprins între 1,6 în luna decembrie, la Băneasa și 
Filaret, și 2,7 în luna ianuarie, la Băneasa, iar cele mai multe zile cu chiciură s-au înregistrat în ianuarie 
1990 (10 zile) la Filaret. Variabilitatea fenomenului în timp este direct legată de creșterea temperaturii 
aerului. În perioada 1981-2018 se remarcă diminuarea frecvenței lunare a cazurilor de chiciură, mai 
accentuată în arealul urban și mai puțin rapidă la Băneasa. După 1997, numărul anual de zile cu 
chiciură nu a mai depășit 10 zile la Băneasa și 9 zile la Filaret. 
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Figura 141. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu chiciură (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 142. Numărul anual de zile cu chiciură și tendința de evoluție (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.3.  Fenomene orajoase (tunete, fulgere) 

Având în vedere echipamentele de protecție și topografia orașului, hazardul asociat fenomenelor 
orajoase este foarte redus, dar nu absent. De exemplu, în luna iunie 2010, au fost lovite de fulger în 
București 3 persoane1. Se pot produce oraje în toate lunile anului, în general cu o frecvență mai mare 
în afara orașului. Cele mai multe oraje se produc în lunile iunie și iulie (în medie, 8,9 zile cu oraje la 
Băneasa și 7,4 zile cu oraje la Filaret, în luna iulie). Cel mai mare număr lunar de zile cu oraje din 
perioada 1981-2018 a fost de 17 și s-a consemnat în iulie 1989 la Filaret și în iulie 2002 la Băneasa. 
Variația numărului de zile cu oraje este destul de mare de la un an la altul (24 de zile cu oraje în 2001 
și 41 zile cu oraje în 2002, la Băneasa), și nu se distinge o tendință de creștere sau scădere pronunțată 
a acestor manifestări ale electricității atmosferice. 

  

 
1 http://www.ziare.com/stiri/raniti/trei-persoane-ranite-dupa-ce-au-fost-lovite-de-fulger-in-bucuresti-video-
1022192 

http://www.ziare.com/stiri/raniti/trei-persoane-ranite-dupa-ce-au-fost-lovite-de-fulger-in-bucuresti-video-1022192
http://www.ziare.com/stiri/raniti/trei-persoane-ranite-dupa-ce-au-fost-lovite-de-fulger-in-bucuresti-video-1022192
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Figura 143. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu oraje (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 144. Numărul anual de zile cu oraje și tendința de evoluție (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.4. Grindina 

Pentru arealul din jurul Bucureștiului, grindina este un fenomen specific sezonului cald și are o 
frecvență destul de redusă. În perioada 1981-2018, în lunile mai 2016 și august 1999 au fost 
consemnate cele mai multe zile cu grindină (3), la București-Băneasa. Numărul anual de zile cu grindină 
este redus (în general, 1-2 cazuri/an), în general mai mare la Băneasa decât la Filaret, ca efect al insulei 
urbane de căldură pe verticală (topirea particulelor în cădere). Prin urmare, hazardul asociat căderilor 
de grindină este mai mare la periferia orașului decât în partea centrală. 
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Figura 145. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu grindină (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 146. Numărul anual de zile cu grindină (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.5.  Ploaia și aversele de ploaie 

Cele mai multe zile cu ploaie se înregistrează în intervalul octombrie-aprilie. În noiembrie, luna cu cele 
mai multe zile cu ploaie, plouă în medie în circa 8 zile. Cele mai puține zile cu ploaie se consemnează 
în lunile vară (iulie-august). În ultimele 4 decenii, se remarcă tendințe pronunțate de scădere a 
numărului de zile cu ploaie la ambele stații.  

Ploaia sub formă de aversă este caracterizată prin început și sfârșit brusc, picături mai mari decât în 
cazul ploilor care nu au caracter de aversă și variații rapide ale intensității pe parcursul desfășurării 
fenomenului. În timpul averselor de ploaie vizibilitatea scade accentuat. Toate acestea amplifică 
potențialul averselor de ploaie de a produce pagube materiale în mediul urban. 

Se pot produce averse de ploaie în toate lunile sezonului cald (aprilie-septembrie), se depășesc în 
medie 5 zile cu averse de ploaie, valorile cele mai mari înregistrate în perioada analizată depășind 20 
de zile (21 de zile cu averse de ploaie în 1982 la Filaret și în 2018 la Băneasa). Se disting valori ușor mai 
mari în mediul urban față de periferie. Numărul anual de zile cu averse de ploaie oscilează în jurul 
valorilor de 60-70, și este relativ constant la Filaret și în ușoară creștere la Băneasa (Fig. 12), situație 
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care, corelată cu scăderea numărului total de zile cu ploaie, este un indicator al hazardului 
pluviometric generat de torențialitate în București. 

Figura 147. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu ploaie (1981-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 148. Numărul anual de zile cu ploaie și tendința de evoluție (1981-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 149. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu averse de ploaie (1981-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 150. Numărul anual de zile cu averse de ploaie și tendința de evoluție (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.6.  Ninsoarea și aversele de ninsoare 

În București, se pot produce ninsori începând din octombrie, iar cele mai târzii ninsori de primăvară s-
au consemnat în luna aprilie. În lunile de iarnă, ninge în medie cel puțin 5 zile/lună, iar valorile maxime 
lunare depășesc 15 zile în toate lunile reci. Efectul de insulă de căldură urbană face ca toate valorile 
medii și aproape toate valorile maxime de zile lunare cu ninsoare să fie mai mari la Băneasa. Numărul 
anual de zile cu ninsoare a scăzut foarte mult în perioada de analiză.  

Aversele de ninsoare urmează un model similar de producere în timpul anului și frecvența mai mare 
este tot la periferie: numărul maxim lunar înregistrat la Băneasa a fost de 5 zile (martie 2000), iar la 
Filaret 4 zile (martie 1997). Numărul anual de zile cu averse de ninsoare nu reflectă tendințe 
semnificative de evoluție în perioada analizată și se remarcă faptul că doar la Băneasa s-au înregistrat 
valori mai mari de 6 zile pe an, cu recorduri de 10 zile în 2000 și 2018. 

Figura 151. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu ninsoare (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 152. Numărul anual de zile cu ninsoare și tendința de evoluție (1981-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  

Figura 153. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu averse de ninsoare (1981-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

Figura 154. Numărul anual de zile cu averse de ninsoare (1981-2018) 

 
Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Stratul de zăpadă se depune în București în sezonul rece (octombrie-aprilie), grosimea cea mai 
consistentă fiind în lunile de iarnă, când mediile lunare ajung la 6-7 cm. Cele mai mari grosimi ale 
stratului de zăpadă au depășit 40 cm în toate lunile de iarnă, iar maximele absolute s-au înregistrat în 
martie 1993 (82 cm la Filaret și 73 cm la Băneasa). În situațiile când se formează troiene, grosimea 
poate depăși valorile consemnate la stațiile meteorologice. Grosimea stratului de zăpadă este mai 
mare la Filaret decât la Băneasa în toate lunile anului, probabil din cauza efectului de adăpost al 
orașului față de influența vântului. Hazardul determinat de prezența stratului de zăpadă trebuie 
cuantificat și prin persistența stratului de zăpadă. În perioada 1961-2018, au existat mai multe luni în 
care stratul de zăpadă a fost consemnat zilnic atât la Băneasa, cât și la Filaret (ianuarie 1985, 1997 și 
2000, de exemplu). Nu există o tendință de evoluție în perioada analizată, dar extinderea orașului 
poate fi una din cauzele care determină scăderea vizibilă a numărului anual de zile cu strat de zăpadă 
în București, ceva mai accentuată la periferie față de oraș.  

Figura 155. Grosimea medie și maximă lunară a stratului de zăpadă (1981-2018) 

 

Sursa: Planșă proprie 

Figura 156. Grosimea medie și maximă anuală a stratului de zăpadă (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 157. Numărul anual de zile cu strat de zăpadă și tendința de evoluție (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.7. Viscolul 

Fenomenul de viscol este caracteristic lunilor de iarnă, când se produc 1-2 episoade de viscol aproape 
în fiecare an, cele mai frecvente în ianuarie (1,1 viscole, în medie, la Băneasa) și februarie (0.9 viscole 
la Filaret). Cele mai multe zile cu viscol din perioada 1981-2018 s-au produs în noiembrie 1993, când 
la București-Filaret s-au consemnat 10 zile cu viscol și transport de zăpadă la sol, iar la Băneasa au fost 
7 astfel de zile. Din punct de vedere al caracterului de hazard, este remarcabil faptul că cele mai multe 
zile cu viscol dintr-o lună s-au produs în afara intervalului obișnuit de producere a fenomenului, ceea 
ce poate amplifica impactul asupra funcționării normale a societății urbane. Diferențele dintre cele 
două stații meteorologice sunt reduse și se păstrează și în privința valorilor anuale, ceea ce denotă 
influența urbană nesemnificativă. 

Figura 158. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu viscol (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 159. Numărul anual de zile cu viscol (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.8.  Ceața 

Ceața are o frecvență mai mare în sezonul rece, când numărul mediu de zile cu ceață depășește 5 
zile/lună, iar valorile maxime au ajuns la 18 (decembrie 1983, ianuarie 2014 și februarie 1987, la 
Băneasa și decembrie 1983, la Filaret). Scăderea pronunțată a numărului de zile cu ceață în perioada 
1981-2018 poate fi pusă în relație cu tendința de creștere a temperaturii aerului, mai rapidă în 
interiorul orașului, decât la periferie. În primul deceniu al perioadei analizate, s-au consemnat aproape 
an de an valori de peste 50 de zile cu ceață la Băneasa și peste 30 de zile la Filaret, în timp ce după 
anul 2000 astfel de valori sunt rare. Frecvența mai mare a ceții și hazardul determinat este mai mare 
în cartierele periferice și la contactul dintre oraș și spațiul rural înconjurător. 

Figura 160. Numărul mediu și maxim lunar de zile cu ceață (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 
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Figura 161. Numărul anual de zile cu ceață și tendința de evoluție (1981-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.9. Hazarde eoliene 

Hazardele determinate de vânt pot produce pagube însemnate în mediul urban prin vitezele mari 
susținute și intensificarea temporară a acestora, în timp ce direcția este mai puțin importană pentru 
analiza generală, având în vedere modificările majore determinate de complexitatea topografiei 
urbane. Vântul poate acționa ca hazard independent, dar și în relație cu alte fenomene, precum 
temperaturile scăzute sau ninsoarea. În această secțiune, sunt prezentate caracteristici ale vântului 
din arealul București relevante pentru caracterul său de hazard urban individual. 

2.2.4.9.1.  Frecvența vitezei maxime a vântului pe clase de valori 

La ambele stații, majoritatea vitezelor maxime ale vântului atinse într-o zi sunt mai mici de 5 m/s (cca. 
75-76%) și în jur de 21-23% din vitezele maxime zilnice au valori cuprinse între 10 și 15 m/s. Vitezele 
peste 10  m/s sunt rare, sub 2% ca frecvență totală, și s-au înregistrat 2 cazuri cu viteze peste 20 m/s 
la Filaret și 5 astfel de cazuri la Băneasa. Înălțimea și rugozitatea suprafeței urbane fac ca frecvența 
vitezelor mici (sub 1 m/s) să fie mai mare la Filaret, în timp ce frecvența vânturilor cu viteze mari este 
superioară la Băneasa. Hazardul eolian tinde să fie mai redus în oraș decât la periferie.  

Figura 162. Frecvența vitezei maxime zilnice a vântului (m/s) pe clase de valori 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie  
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2.2.4.9.2. Regimul anual al vitezei vântului 

În timpul anului, cele mai mari viteze ale vântului medii ale vântului se ating în lunile de primăvară 
(martie-aprilie), cu peste 5 m/s la Băneasa și 4,5-4,6 m/s la Filaret, iar maximele cele mai mari s-au 
consemnat în iulie-august (doar la Băneasa) și noiembrie-decembrie (la ambele stații), ajungând la 23-
24 m/s. Nu se distinge o sezonalitate netă a vitezelor maxime ale vântului, maximele având valori 
apropiate în fiecare lună. Specifică hazardelor eoliene este diferența foarte mare între valorile medii 
și valorile cele mai mari ale vitezelor maxime zilnice. Astfel, maxima poate să fie de 4-5 ori mai mare 
decât viteza medie, iar managementul hazardelor eoliene în mediul urban trebuie să se raporteze la 
această situație. 

Figura 163. Viteza medie și maximă lunară multianuală (1961-2018) 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.4.9.3. Variabilitatea vitezei vântului în perioada 1981-2018 

Viteza vântului este un parametru meteorologic ușor de influențat prin modificarea topografiei locale 
și a rugozității. Pentru București, se remarcă descreșterea continuă a vitezelor vântului în perioada 
analizată, iar principala cauză poate fi pusă pe seama dezvoltării urbane atât în centrul orașului, cât și 
la periferie. După anul 2005, viteza vântului nu a mai depășit 18 m/s la Băneasa și 14 m/s la Filaret, 
atingându-se cele mai scăzute valori din ultimele 4 decenii (sub 10 m/s fiind vitezele maxime din 2017 
și 2018). 
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Figura 164. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a vitezei medii și maxime anuale a vântului (1981- 

 

Planșă proprie. Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie 

2.2.5. Riscul termic 

Temperaturile foarte mari și valurile de căldură din timpul verii reprezintă pentru București un hazard 
cu un impact deosebit asupra locuitorilor și mediului urban. Repartiția teritorială a hazardului termic 
urban este determinată de caracteristicile fizice ale orașului, precum acoperirea și utilizarea terenului, 
morfologia și structura orașului. Populația urbană este supusă efectului combinat al hazardului termic 
și mediului construit, iar vulnerabilitatea intrinsecă a acesteia contribuie la mărimea riscului asociat. 

Riscul termic (R) în Municipiul București a fost calculat după formula: 

𝑅 = 𝐻𝑇 ×  𝑉𝑛  (1) 

unde  

HT = hazardul termic 

Vn = vulnerabilitatea populației sau a mediului construit 

Hazardul termic este dat de temperatura suprafeței subiacente (LST) în luna iulie. Riscul a fost analizat 
la nivel de unitate de recensământ pentru vulnerabilitățile următoarelor elemente la risc: (1) ponderea 
populației între 0 și 9 ani din populația totală, (2) ponderea populației peste 65 de ani din populația 
totală, (3) densitatea populației, (4) număr de clădiri și (5) locuințe fără reabilitare termică. Valorile 
elementelor la risc sunt din anul 2011, anul ultimul recensământ, dar nu se estimează modificări 
calitative semnificative ulterioare. 

Atât temperatura suprafeței subiacente (hazardul), cât și vulnerabilitatea elementelor la risc au fost 
împărțite în câte 5 clase de valori (cvintile), iar riscul a fost calculat pentru fiecare element utilizând 
matricea din figura de mai jos.  
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Figura 165. Matricea riscului termic 

 

Sursa: Planșă proprie 

Riscul termic urban prezintă diferențieri nete în funcție de elementele la risc analizate și de 
caracteristicile specifice unităților de recensământ. Se distinge o tendință de concentrare a valorilor 
mari ale riscului în partea centrală a orașului, generată de suprapunerea celor mai mari valori de 
temperatură și a unor caracteristici demografice (de exemplu, concentrarea populației îmbătrânite) și 
de habitat (de exemplu, ponderea clădirilor fără reabilitare termică) care generează vulnerabilitate 
ridicată. 

Cartierele cu cele mai ridicate valori ale riscului termic sunt prezentate în tabelul de mai jos, iar figurile 
care urmează acestuia prezintă distribuția spațială a riscului termic în București în funcție de diferite 
elemente la risc. 

Tabel 29 . Zonele rezidențiale cu riscul termic cel mai ridicat în funcție de diferite elemente la risc 

Cartiere / Zone rezidențiale Element la risc cu valori foarte mari 

Pajura, Dristor, Ferentari, Pantelimon Ponderea populației cu vârsta între 0 și 9 ani 

Zona centrală  
(Dorobanți, Universitate, Piața Unirii, 
Biserica Armenească) 

Ponderea populației cu vârsta mai mare de 65 de ani 

Ferentari, Rahova Densitatea populației 

Ferentari, Rahova Numărul de clădiri 

Zona centrală Ponderea clădirilor fără reabilitare termică 

Sursa: Procesare proprie 
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Figura 166. Riscul termic calculat pe baza ponderii populației cu vârsta cuprinsă între 0 și 9 ani 

 
Sursa: Procesare proprie 

Figura 167. Riscul termic calculat pe baza ponderii populației cu vârsta peste 65 de ani 

 
Sursa: Procesare proprie 
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Figura 168. Riscul termic calculat pe baza densității populației 

 
Sursa: Procesare proprie 

Figura 169. Riscul termic calculat pe baza numărului de clădiri 

 
Sursa: Procesare proprie  
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Figura 170. Riscul termic calculat pe baza numărului de clădiri fără reabilitare termică 

 
Sursa: Procesare proprie 

2.2.6. Prognoza evoluției climatice la nivelul Bucureștiului în perioada 2021-2040  

2.2.6.1.  Variabilitatea temperaturii și precipitațiilor (2021-2040) 

Funcționarea comunităților umane este direct controlată de climatul actual, dar și de variabilitatea 
acestuia pe termen lung. Trăsăturile urbane tradiționale ale orașului București au fost modelate de 
poziția sa geografică într-un climat temperat continental relativ uscat și cald, cu ninsori viscolite în 
timpul iernii și extreme termice destul de frecvente în toate anotimpurile. 

Evoluția climatică la nivel global și regional pentru următoarele decenii este estimată în funcție de 
patru scenarii climatice descrise detaliat în rapoartele elaborate de Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC AR5 WG1 2013) și diferențiate în funcție de modul de variație a gazelor cu efect 
de seră și a impactului acestora asupra bilanțului radiativ global2 (forcing radiativ).  

Cele patru scenarii sunt denumite RCP2,6, RCP4,5, RCP6,0 și RCP8,5. Abrevierea RCP se referă la 
traiectoriile reprezentative ale concentrațiilor de gaze cu efect de seră (Representative Concentration 
Pathways) și se referă la creșterea forcing-ului radiativ în anul 2100 față de anul de referință 1750, 
respectiv 2,6, 4,5, 6,0 și 8,5 W/m2.  

RCP8,5 reprezintă o creștere puternică a concentrației gazelor cu efect de seră având ca rezultat un 
forcing radiativ global de 8,5 W/m2, care continuă să crească și după anul 2100; RCP4,5 și RCP6,0 
reprezintă creșterea moderată a forcing-ului radiativ (4,5 și 6,0 W/m2) și stabilizarea acestuia spre 
finalul secolului, iar RCP2,6 reprezintă atingerea unui forcing radiativ global de 2,6 W/m2 în condițiile 
adoptării unor măsuri semnificative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (Euro-Cordex 
2017). Pentru fiecare din cele patru scenarii, evoluția parametrilor climatici se poate estima la nivel 
global și regional prin modele climatice realizate în diferite instituții internaționale. Figurile de mai jos 

 
2 Bilanțul radiativ global este diferența dintre radiația solară absorbită și radiația emisă de Terra  
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ilustrează rezultatele mai multor modele privind variabilitatea temperaturii medii și a cantității de 
precipitații anuale la București în perioada 1950-2100 conform scenariilor RCP4,5 și RCP8,5 (Cochard 
et al 2018). Se remarcă tendința de creștere semnificativă a temperaturii aerului și variabilitatea 
redusă a precipitațiilor atmosferice. 

Figura 171. Variabilitatea temperaturii medii a aerului la București în perioada 1950-2100 

 

Sursa: theclimatedatafactory.org 

Figura 172. Variabilitatea cantității anuale de precipitații la București în perioada 1950-2100 

 

Sursa: theclimatedatafactory.org 

Temperatura și precipitațiile atmosferice din arealul București au fost analizate pe baza datelor 
furnizate de cinci modele climatice regionale elaborate de diferite grupuri de lucru internaționale în 
cadrul proiectului Coordinated Regional-climate Downscaling Experiment for Europe (EURO-CORDEX)3 
(Jacob et al 2014). Rezoluția datelor este de 0,11° (cca 11 km), iar analiza s-a efectuat pe valorile 
mediate între cele cinci modele (ansamblu de modele).  

  

 
3 https://euro-cordex.net/060374/index.php.en 

https://euro-cordex.net/060374/index.php.en
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Tabel 30. Modele climatice regionale utilizate pentru analiza evoluției temperaturii și precipitațiilor 
atmosferice la București în perioada 2021-2040 

Instituție sau grup de lucru (abreviere) 
Model Climatic 
Regional 

Model Climatic Global 

Climate Limited-area Modelling 
Community (CLMcom) 

CCLM4-8-17 
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 ICHEC-
EC-EARTH MPI-M-MPI-ESM-LR 

Danish Meteorological Institute (DMI) HIRHAM5 ICHEC-EC-EARTH 

Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL-
INERIS) 

WRF331F IPSL-IPSL-CM5A-MR 

Royal Netherlands Meteorological 
Institute (KNMI) 

RACMO22E ICHEC-EC-EARTH 

Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute (SMHI) 

RCA4 

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 ICHEC-
EC-EARTH IPSL-IPSL-CM5A-MR 
MOHC-HadGEM2-ES MPI-M-MPI-
ESM-LR 

Sursa: Jacob et al 2014 

Prezentăm în continuare estimări privind tendința de evoluție a extremelor termice și pluviometrice 
în arealul București în perioada 2021-2040, pentru un scenariu moderat care presupune atingerea 
vârfului demografic și economic global în anii 2020 (RCP4,5) și unul de creștere maximă a forcing-ului 
radiativ care presupune creșterea continuă a populației și intensificarea activităților economice până 
la finalul secolului (RCP8,5) (Meinhausen et al 2011; IPCC 2013). Pentru evidențierea modificărilor 
estimate în valorile extremelor termice și pluviometrice sunt comparate valorile ansamblului de 
modele din perioada 1981-2010 și 2011-2040. 

2.5.1.1. Evoluția temperaturii aerului și extremelor termice 

Temperatura medie, maximă și minimă zilnică 

În următoarele decenii, Bucureștiul va fi mai cald în ambele scenarii considerate. Se disting tendințe 
foarte clare de creștere a valorilor temperaturii medii, maxime și minime zilnice, ceva mai accentuate 
în cazul scenariului extrem (RCP8,5), față de scenariul moderat (RCP4,5). 

Figura 173. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a temperaturii medii anuale la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4   
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Figura 174. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a mediei temperaturii maxime zilnice la București, 
după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Figura 175. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a mediei temperaturii minime zilnice la București, 
după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Amplitudinea termică diurnă 

Diferența termică dintre zi și noapte are tendința să fie tot mai mare în următoarele două decenii, ca 
urmare a creșterii mai accentuate a temperaturii maxime față de cea minimă. Creșterea este lentă 
(1,3-1,7°C / 100 de ani), iar media perioadei 2011-2040 este comparabilă cu cea a perioadei 1981-
2010, prin urmare nu se anticipează o amplificare a hazardului determinat de această variabilă. 
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Figura 176. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a amplitudinii termice diurne la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Zilele cu temperaturi peste diferite praguri 

Din punct de vedere al hazardului termic, sunt de foarte mare interes pentru climatul urban zilele în 
care temperatura maximă a aerului depășește anumite praguri, respectiv 25°C (zile de vară), 30°C (zile 
tropicale), 35°C (zile foarte calde) și 40°C (zile extrem de calde) sau cele în care temperatura din timpul 
nopții (minima) rămâne la valori mai mari de 20°C (nopți tropicale).  

Toate aceste variabile indică faptul că Bucureștiul va fi substanțial mai cald în următoarele decenii. 
Până în 2040, vor fi cu circa 7-8 cazuri mai multe zile de vară și cu 10-12 cazuri mai multe zile tropicale. 
Pentru zilele cu temperaturi mai mari de 35°C cele două scenarii considerate indică valori destul de 
diferite ale tendinței de creștere  pentru următoarele (între 2,6 și 9,8 mai multe zile până în 2040), dar 
tendința de creștere este o trăsătură comună. Aceeași situație se constată în cazul nopților tropicale. 

Figura 177. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile de vară la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4  
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Figura 178. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile tropicale la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Figura 179. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile cu temperaturi mai mari de 35°C 
la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 
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Figura 180. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de nopți tropicale la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Zilele cu îngheț 

Vor fi tot mai puține zile în care temperatura scade sub 0°C la București în următoarele două decenii, 
tendințele fiind similare în cele două scenarii considerate.  

Figura 181. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile cu îngheț la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

 Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4  

Grade-zile de răcire și de încălzire 

Temperaturile mai mari din următoarele două decenii vor conduce la modificări substanțiale ale 
necesarului energetic de răcire și de încălzire a Bucureștiului, având ca reper temperaturile medii 
zilnice de 15,5°C, pentru încălzire, și 22,0°C, pentru răcire (Spinoni et al 2014). Se așteaptă creșteri 
pronunțate ale numărului de grade-zile de răcire, respectiv cu peste 25% mai multe grade-zile în 2040 
față de prezent și o scădere cu 8-10% a numărului de grade-zile de încălzire.  
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Figura 182. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile de răcire la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Figura 183. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile de încălzire la București, după 
scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

2.2.6.2. Variabilitatea precipitațiilor atmosferice și extremelor pluviometrice 

Cantitatea anuală de precipitații 

Cantitățile anuale de precipitații atmosferice cumulate în zilele cu precipitații semnificative (≥1,0 mm) 
nu vor avea modificări majore față de valorile medii actuale (500-600 mm), așteptându-se scăderi 
nesemnificative (sub 3%), mai ales în cazul scenariului RCP8,5.  
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Figura 184. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantității de precipitații cumulate în zilele cu 
precipitații semnificative (>=1.0 mm/zi) la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Numărul de zile cu precipitații mai mari de sau egale cu 10, 20 și 30 mm 

Hazardul pluviometric determinat de cantități mari (≥10 mm), foarte mari (≥ 20mm) și extrem de mari 
(≥ 30 mm) are traiectorii diferite în funcție de scenariul considerat. Va scădea ușor numărul de zile cu 
precipitații cu mai mult de 10 mm (Figura 15), dar în scenariul extrem (RCP8,5) vor fi mai multe zile cu 
cantități ce vor depăși 20 mm și 30 mm . În scenariul moderat, numărul de zile cu cantități foarte mari 
și extrem de mari va rămâne relativ stabil. 

Figura 185. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile cu precipitații abundente la 
București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 
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Figura 186. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile cu precipitații foarte abundente 
la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Figura 187. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile cu precipitații extrem de 
abundente la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Perioadele ploioase și secetoase 

În următoarele două decenii se distinge tendința lentă ca perioadele cu precipitații să fie mai restrânse 
(scenariul RCP8,5), iar perioadele secetoase se vor extinde în ambele scenarii, ambii indicatori oferind 
argumente privind creșterea intensității precipitațiilor. 
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Figura 188. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile consecutive cu precipitații 
semnificative la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Figura 189. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a numărului de zile consecutive fără precipitații 
semnificative la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Cea mai mare cantitate de precipitații căzute în 24 de ore, în 3 și 5 zile consecutive 

Ansamblul de modele utilizate pentru analiza variabilității climatice relevă cantități maxime de 
precipitații atmosferice relativ stabile pentru 24 de ore și în ușoară creștere pentru 3 și 5 zile, în special 
pentru scenariul extrem.  
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Figura 190. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantității de precipitații semnificative (≥1,0 mm) 
căzute într-o zi la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Figura 191. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantității cu precipitații semnificative (≥1,0 mm) 
căzute în 3 zile la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 
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Figura 192. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a cantității cu precipitații precipitații semnificative 
(≥1,0 mm) căzute în 5 zile la București, după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Intensitatea zilnică a precipitațiilor 

Intensitatea zilnică a precipitațiilor, calculată ca raport dintre cantitatea anuală de precipitații dintr-
un an și numărul de zile în care a căzut aceasta, este relativ stabilă în cazul scenariului moderat 
(RCP4,5) și crește ușor în scenariul extrem (RCP8,5) de evoluție climatică. 

Figura 193. Variabilitatea și tendința lineară de evoluție a intensității zilnice a precipitațiilor la București, 
după scenariile RCP4,5 și RCP8,5 (2021-2040) 

 

Planșă proprie realizată pe baza procesării datelor de modele climatice din Tabelul 4 

Sinteza analizei riscurior climatice la nivelul Capitalei 

Dezvoltarea socio-economică și teritorială a Bucureștiului trebuie să țină cont că în următoarele două 
decenii, clima Bucureștiului va fi mai caldă și va primi cantități de precipitații relativ similare cu cele 
din prezent. Modelele utilizate converg spre aceste tendințe atât în scenariul de creștere demografică 
și economică moderată (RCP4,5), cât și în scenariul extrem (RCP8,5).  
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Principalele riscurile climatice specifice municipiului București se referă la valuri de căldură și 
temperaturi ridicate în timpul sezonului cald, averse de ploaie și de ninsoare, furtuni de vară și de 
iarnă și fenomene de îngheț la suprafață. Planurile și strategia de dezvoltare trebuie să ia în 
considerare și situațiile de risc multiplu, combinat sau în cascadă. 

Temperaturile mai ridicate sunt în strânsă corelație cu creșterea frecvenței extremelor termice 
pozitive și reducerea frecvenței și magnitudinii extremelor negative. Impactul cel mai semnificativ va 
fi resimțit în privința riscurilor din sezonul cald, generate direct de temperaturile mai mari (disconfort 
termic accentuat, consecințe asupra stării de sănătate etc.) sau indirect, prin asocierea cu formarea 
unor fenomene derivate (furtuni convective, de exemplu). Se poate estima creșterea pronunțată a 
consumului de energie în timpul sezonului cald, paralel cu reducerea necesarului de încălzire pe timpul 
iernii. 

Cantitățile de precipitații tind să fie ușor mai mici decât în prezent în următoarele două decenii, iar 
rezultatul poate fi creșterea frecvenței secetelor și ușoara aridizare a climatului Capitalei. Reducerea 
frecvenței unor hazarde climatice presupune modificarea caracteristicilor riscului pe care îl determină 
asupra orașului București și nu neapărat diminuarea acestuia. De exemplu, se poate estima că vor fi 
mai puține zile cu îngheț, mai puține cazuri de polei și ploaie suprarăcită (freezing rain), dar 
intensitatea fenomenelor poate crea probleme în continuare în deceniile care urmează. 

Tabelele de mai jos prezintă comparativ valorile medii ale unor extreme termice și pluviometrice între 
perioada de referință 1981-2010 și perioada 2011-2040. 

Tabel 31. Valori medii ale unor extreme termice în perioadele 1981-2010 și 2011-2040 

 RCP4,5 RCP8,5 

Parametru 
1981-
2010 

2011-
2040 

Diferența 
dintre 
perioada 
2011-2040  
și  
1981-2010 

1981-
2010 

2011-
2040 

Diferența 
dintre 
perioada 
2011-2040  
și  
1981-2010 

Media temperaturii medii zilnice (°C) 11,3 12,4 1,1 11,3 12,3 1,0 

Media temperaturii minime zilnice (°C) 5,4 6,4 1,0 5,4 6,5 1,0 

Media temperaturii maxime zilnice 
(°C) 

17,2 18,3 1,1 17,2 18,2 1,0 

Maxima temperaturii maxime zilnice 
(°C) 

37,7 39,7 2,0 37,7 39,6 1,9 

Minima temperaturii minime zilnice 
(°C) 

-15,2 -13,9 1,3 -15,2 -15,2 0,0 

Amplitudinea termică diurnă (°C) 11,8 11,9 0,2 11,8 11,7 0,0 

Zile de vară 110,5 123,9 13,3 110,5 123,0 12,5 

Zile tropicale 45,8 64,8 19,1 45,8 62,4 16,7 

Nopți tropicale 2,3 7,8 5,5 2,3 8,5 6,2 

Grade-zile de răcire (°C) 119,0 213,0 94,1 119,0 211,3 92,3 

Grade-zile de încălzire (°C) 2294,5 2101,6 -192,9 2294,5 2123,3 -171,2 

Zile cu îngheț 107,7 96,5 -11,2 107,7 95,8 -11,9 

Sursa: Planșă proprie 
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Tabel 32. Valori medii ale unor extreme pluviometrice în perioadele 1981-2010 și 2011-2040 

 RCP4,5 RCP8,5 

Parametru 
1981-
2010 

2011-
2040 

Diferența 
dintre 
perioada 
2011-2040  
și  
1981-2010 

1981-
2010 

2011-
2040 

Diferența 
dintre 
perioada 
2011-2040  
și  
1981-2010 

Cantitatea de precipitații cumulată în 
zilele cu precipitații semnificative 
(>=1.0 mm/zi) 

519,0 489,7 
-29,3 mm  

(-5,6%) 
519,0 514,4 

-4,6 mm 
(-0,9%) 

Zile consecutive cu precipitații 
semnificative 

5,6 5,2 -0,4 5,6 5,3 -0,3 

Zile consecutive fără precipitații 
semnificative 

33,9 36,2 2,3 33,9 37,2 3,3 

Zile cu precipitații abundente 16,2 14,8 -1,3 16,2 15,9 -0,3 

Zile cu precipitații foarte abundente 3,8 4,0 0,2 3,8 4,4 0,5 

Zile cu precipitații extrem de 
abundente 

1,2 1,4 0,2 1,2 1,3 0,1 

Ponderea precipitațiilor foarte 
abundente în cantitatea totală de 
precipitații (%) 

20,0 23,7 3,7 20,0 23,4 3,4 

Ponderea precipitațiilor extreme în 
cantitatea totală de precipitații (%) 

6,2 8,7 2,5 6,2 6,7 0,5 

Cantitatea maximă de precipitații 
căzute într-o zi (mm) 

39,6 43,8 4,2 39,6 40,8 1,2 

Cantitatea maximă de precipitații 
căzute în 3 zile consecutive (mm) 

59,7 60,2 0,5 59,7 59,3 -0,4 

Cantitatea maximă de precipitații 
căzute în 5 zile consecutive (mm) 

67,4 68,6 1,2 67,4 67,8 0,4 

Sursa: Planșă proprie 

Valorile extreme și recordurile unor indici termici și pluviometric se realizează simultan în oraș și la 
periferie, ceea ce sugerează faptul că la baza producerii hazardului climatic stau în primul rând factori 
care țin de circulația locală și mai puțin de condițiile locale. În același timp, în marea majoritate a 
cazurilor, între oraș (Filaret) și zona periurbană (Afumați și Băneasa) se disting diferențieri nete ale 
valorilor medii și maxime ale indicilor ClimPACT, demonstrând influența urbană pronunțată în 
modificarea climatului regional și, în unele cazuri, amplificarea hazardelor climatice. 

Temperatura aerului este modificată considerabil de oraș, fiind de obicei mai mare decât a arealului 
din jur, influențând astfel dinamica atmosferică locală și determinând modificarea tuturor 
parametrilor meteorologici. Față de arealul din imediata vecinătate, orașul are o temperatură medie 
multianuală cu 0,9-1,2°C mai mare, dar diferențele instantanee au frecvent valori de 4-6°C. 
Temperaturile maxime absolute din perioada analizată au depășit 42°C, iar minimele au coborât sub -
22°C în oraș și sub -26°C la periferie. Influența orașului este semnificativă atât în cazul extremelor 
termice pozitive, pe care le amplifică, cât și în cazul extremelor termice negative, pe care de multe ori 
le atenuează. De asemenea, se evidențiază un regim diurn al influenței orașului în cazul mai multor 
hazarde termice. De exemplu, valurile de căldură sunt mai frecvente, mai intense și mai îndelungate 
în oraș față de periferie, diferențierea fiind pusă mai bine în evidență pe timpul nopții. 
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Tabel 33. Caracteristici, inclusive spațiale, ale unor hazarde termice și pluviometrice relevante pentru 
municipiul București 

Fenomen 

Perioada cu 
frecvență 
semnificativă 

Luna cu cele 
mai frecvente 
cazuri 

Tendința (1961-2018) 
Diferențieri spațiale ale 
hazardului 

Zile de vară sezonul cald Iulie 
crescătoare 
accentuată 

Valori mai mari în centru 
față de periferie 

Zile tropicale sezonul cald Iulie 
crescătoare 
accentuată 

Valori mai mari în centru 
față de periferie 

Nopți tropicale sezonul cald Iulie 
crescătoare 
accentuată 

Valori mai mari și 
tendință mai accentuată 
de creștere în centru față 
de periferie 

Valuri de căldură sezonul cald Iulie 
crescătoare 
accentuată 

Valori mai mari și 
tendință mai accentuată 
de creștere în centru față 
de periferie 

Grade-zile de răcire sezonul cald Iulie 
crescătoare 
accentuată 

Valori mai mari și 
tendință mai accentuată 
de creștere în centru față 
de periferie 

Zile reci sezonul rece Ianuarie staționară 
Valori mai mici în centru 
față de periferie 

Zile cu îngheț sezonul rece Ianuarie staționară 
Valori mai mici în centru 
față de periferie 

Zile geroase sezonul rece Ianuarie staționară 
Valori mai mici în centru 
față de periferie 

Perioade reci sezonul rece Ianuarie staționară 
Valori mai mici în centru 
față de periferie 

Grade-zile de 
încălzire 

sezonul rece Ianuarie descrescătoare 
Valori mai mici în centru 
față de periferie 

Numărul de zile cu 
precipitații peste 
anumite praguri 

tot anul Iunie crescătoare 
Nu se disting diferențieri 
între periferie și centru 

Cea mai mare 
cantitate căzută în 
24 de ore 

mai-
septembrie 

Septembrie crescătoare 
Nu se disting diferențieri 
între periferie și centru 

Ponderea 
precipitațiilor 
abundente în 
cantitatea totală de 
precipitații 

sezonul cald Iunie crescătoare 
Nu se disting diferențieri 
între periferie și centru 

Intensitatea zilnică 
a precipitațiilor 

sezonul cald Iunie crescătoare 
Nu se disting diferențieri 
între periferie și centru 

Zile consecutive 
fără precipitații 

sezonul rece Noiembrie descrescătoar 
Nu se disting diferențieri 
între periferie și centru 

Sursa: Planșă proprie 

Rezultatele obținute în urma analizei satelitare (Landsat și MODIS) cu privire la temperatura 
suprafețelor subiacente din Capitală indică următoarele: (1) temperatura suprafeței urbane este, în 
general, considerabil mai mare decât cea din arealul înconjurător; vara, temperatura suprafeței 
urbane poate ajunge în București la valori medii de peste 40°C, ziua, și peste 22°C, noaptea; (2) în 
cadrul orașului apar diferențieri importante ale valorilor LST, determinate de acoperirea terenului și 
utilizarea diferită a spațiului; se conturează astfel valori diferite ale hazardului termic urban, iar analiza 
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cu ajutorul imaginilor satelitare MODIS și, în special, Landsat trebuie să abordeze și scara intra-urbană; 
cele mai calde sunt circumscripțiile de recensământ din zona centrală și suprafețele urbane continue; 
(3) insula de căldură urbană este bine evidențiată în timpul nopții și mai puțin accentuată ziua, când 
temperatura crește foarte mult și în zona rurală din jurul orașului. 

În cazul hazardelor meteorologioce complexe care afectează Bucureștiul se înregistrează o tendință 
de scădere a frecvenței chiciurei, ceței, ploii, ninsorii și duratei stratului de zăpadă, toate strâns legate 
de tendința de creștere a temperaturii. Pe baza analizei statistice a frecvenței zilelor cu anumite 
fenomene meteorologice, se poate afirma că efectul orașului asupra hazardelor meteorologice 
complexe este observabil în cazul unor fenomene precum descărcările electrice, grindina, ploile și 
aversele de ploaie, ninsoarea și aversele de ninsoare, stratul de zăpadă și ceața, dar alte fenomene nu 
sunt influențate sesizabil de mediul construit, cum este cazul poleiului, chiciurii sau viscolului. 

Un exemplu interesant de influență urbană asupra precipitațiilor se distinge în cazul ploilor și ninsorii. 
La periferie, sunt ușor mai frecvente ploile „obișnuite”, în vreme ce la stația București-Filaret sunt ușor 
mai frecvente ploile sub formă de aversă, de multe ori mai violente și generatoare de pagube 
materiale și victime. Pentru ninsoare, situația este inversată, aversele fiind ceva mai frecvente la 
Băneasa. Așadar, în timpul sezonului cald insula urbană de căldură poate produce intensificarea 
precipitațiilor lichide în zonele centrale, în timp ce în sezonul rece orașul are efect de diminuarea a 
convecției, iar aversele de ninsoare sunt mai frecvente la periferie. O situație similară se produce și în 
cazul grindinei. 

Tabel 34 . Caracteristici ale unor hazarde meteorologice relevante pentru municipiul București 

Fenomen 

Perioada cu 
frecvență 
semnificativă 

Luna cu cele 
mai frecvente 
cazuri 

Tendința (1981-2018) 
Diferențieri spațiale ale 
hazardului 

Poleiul 
noiembrie-
martie 

ianuarie 1987 Staționară 
nu se disting diferențieri 
urban-periurban 

Chiciura 
noiembrie-
februarie 

Ianuarie Scădere 
nu se disting diferențieri 
urban-periurban 

Fenomenele 
orajoase 

aprilie-
septembrie 

iunie-iulie Staționară 
frecvență ușor mai mare 
în urban 

Grindina aprilie-august Mai Staționară 
frecvență ușor mai mare 
la periferie 

Ploaia 
octombrie-
aprilie 

Matie Scădere 
frecvență ușor mai mare 
la periferie 

Aversele de ploaie 
aprilie-
octombrie 

iulie Staționară 
frecvență ușor mai mare 
în urban 

Ninsoarea 
noiembrie-
martie 

Februarie Scădere 
frecvență mai mare la 
periferie 

Aversele de 
ninsoare 

noiembrie-
martie 

Martie Staționară 
frecvență ușor mai mare 
la periferie 

Stratul de zăpadă 
(grosime) 

noiembrie-
martie 

martie 1993 staționară 
grosime mai mare în 
centru față de periferie 

Stratul de zăpadă 
(număr de zile) 

noiembrie-
martie 

decembrie, 
ianuarie 

scădere 
scădere mai accentuată 
la periferie 

Viscolul 
decembrie-
februarie 

noiembrie 1993 staționară 
nu se disting diferențieri 
urban-periurban 

Ceața 
octombrie-
martie 

Decembrie scădere 
frecvență mai mare la 
periferie 

Sursa: Planșă proprie 

Cele mai mari viteze ale vântului atinse în București au valori comparabile la Băneasa și Filaret. 
Influența orașului se resimte prin creșterea frecvenței vitezelor mici și scăderea frecvenței vitezelor 
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mari și mai puțin în valorile propriu-zise ale vitezei vântului. Utilizarea datelor de la stațiile 
meteorologice oferă o imagine de ansamblu a hazardului eolian urban, dar variabilitatea spațială și 
temporală deosebită impune monitorizarea, modelarea și analiza caracteristicilor vântului la scară de 
detaliu. În perioada analizată, procesul de urbanizare a indus modificări ale suprafeței urbane (regim 
de înălțime, rugozitate etc.), ceea ce a determinat scăderea accentuată a vitezi maxime a vântului. 

2.2.7. Riscul seismic 

Notă:  

Acest Raport face parte din livrabilele din Programul de dezvoltare urbană a Municipiului București, 
Componenta 1 „Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului București, 
Planificarea și gestionarea investițiilor de capital”. Componenta 4 a Programului de dezvoltare urbană 
a municipiului București, denumită „Programul de reducere a riscului seismic din București” oferă o 
analiză mai amplă a sferei de cuprindere a riscurilor de dezastre, stadiul actual și recomandări pentru 
a crește reziliența la dezastre a orașului.  

2.2.7.1. Introducere 

România este una dintre țările cele mai expuse riscului seismic din Uniunea Europeană, înregistrând 
mii de vieți pierdute și zeci de mii de clădiri avariate de cutremure în ultimii 200 de ani4. În ultimele 
cinci secole, au existat, în medie, două cutremure cu magnitudinea mai mare ca 7 în fiecare secol, 
respectiv cinci cutremure cu magnitudini mai mari de 7,5 din 1802 până în prezent5. La nivel global, 
Italia și România se disting în lista celor 10 țări clasate cu cea mai mare suprafață construită potențial 
expusă riscului seismic, cu 84%, respectiv 92 % suprafețe construite în zone afectate de cutremure6 
(Fig. 193).  

  

 
4 Banca Mondială 2018, Romania Systematic Country Diagnostic - Background on Climate and Disaster Management. 
5 Catalogul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului 

(http://www.infp.ro/data/romplus.txt) 
6 Atlas of the Human Planet 2017: Global Exposure to Natural Hazards -  
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/atlas-human-planet-2017-global-
exposure-natural-hazards     

http://www.infp.ro/data/romplus.txt
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/atlas-human-planet-2017-global-exposure-natural-hazards
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/atlas-human-planet-2017-global-exposure-natural-hazards
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Figura 194. Harta hazardului seismic în România, 
exprimat în valori de vârf ale accelerației terenului cu o 
perioadă de revenire de 475 de ani, luând în considerare 
toate sursele seismice care pot afecta teritoriul 
românesc 

Figura 195. Sursele seismice care pot afecta 
teritoriul României 

 

  

Sursa: proiectul Ro-Risk7 Sursa: proiectul BIGSEES8 

România este expusă la cutremure din mai multe surse (a se vedea figura de mai sus), cea mai 
semnificativă fiind sursa seismică de adâncime intermediară Vrancea, care afectează două treimi 
din teritoriul României, cu un impact major asupra părții de sud și est a României, inclusiv a 
Bucureștiului. Cutremurele de adâncime intermediară produse de sursa Vrancea au dominat ca număr 
și intensitate activitatea seismică de pe teritoriul României, provocând doar în ultimul secol – prin 5 
cutremure majore (cu magnitudinea moment Mw ≥ 6,9) - pagube semnificative în zonele construite, 
în special în Municipiul București – conform tabelului de mai jos.  

  

 
7 Mai multe informații despre Ro-Risk - Proiectul național de evaluare a riscului în caz de dezastre sunt  disponibile la 

adresa: www.ro-risk.ro  
8 Mai multe informații despre proiectul BIGSEES „Bridging the gap between seismology and earthquake engineering: from 
the seismicity of Romania towards a refined implementation of seismic action EN1998-1 in earthquake resistant design of 
buildings” sunt disponibile la: http://infp.infp.ro/bigsees/default.html  

http://www.ro-risk.ro/
http://infp.infp.ro/bigsees/default.html
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Tabel 35. Cutremurele majore din România din secolul XX 

Data 
Magnitudine 
(Mw) 

Adâncime 
focar (h)) 

Victime Clădiri afectate, pierderi economice 

6 Oct. 1908 7,1 125 km - - 

10 Nov. 1940 7,7 150 km 

593 morți  
(140 în București) 
1.271 răniți  
(300 în București) 

Clădirile cu înălțime mică au fost grav deteriorate; 
Cea mai înaltă clădire din beton armat din 
București s-a prăbușit, provocând decesul a 130 
de persoane.  

4 Mar. 1977 7,4 94 km 

1.578 morți  
(1.424 în 
București)  
11.321 răniți  

(7.598 în 
București)  

156.000 de apartamente din zonele urbane 
distruse sau foarte grav afectate, alte 366.000 
avariate; 21.500 case din mediul rural distruse; 
374 grădinițe, creșe, școli primare și gimnaziale 
distruse și alte 1.992 grav avariate; 6 clădiri 
universitare distruse și alte 60 avariate; 11 spitale 
distruse și alte 228 spitale și 220 de policlinici 
(centre de asistență medicală) avariate. 

30 Aug. 1986 7,1 131 km 
8 morți 
316 răniți 

 

30 Mai 1990 6,9 91 km 
9 morți 
296 răniți 

 

Sursă:  Raportul de țară Ro-Risk, 20169 

București este capitala cea mai predispusă la dezastre produse de cutremur din Uniunea 
Europeană10, atât din cauza apropierii de sursa seismică Vrancea (situată la o distanță de 100-170 km 
de București), a concentrării majore de populație (peste 10% din populația totală a României), a  
fondului construit (multe dintre clădiri au fost construite înaintea apariției codurilor de proiectare la 
cutremur sau sunt într-o stare avansată de degradare și necesită reparații urgente), cât și a contribuției 
de peste 25% a Bucureștiului și a împrejurimilor sale la produsul intern brut (PIB) al României. 
Bucureștiul găzduiește un număr mare de companii, 73% dintre acestea oferind servicii, și a fost vizitat 
de 2 milioane de turiști în 2017, generând 1,3 miliarde Euro în industria ospitalității (venituri generale 
2017), sectoare care ar fi puternic afectate în cazul unui cutremur.  

Experiența cutremurului din 1977 și efectele sale asupra Bucureștiul sunt grăitoare pentru posibilele 
consecințe devastatoare ale unui viitor cutremur major în București. În 1978, un raport al Băncii 
Mondiale11 estima pierderi totale de 2 miliarde USD (aproximativ 8% din PIB), București însumând 70% 
din totalul pierderilor înregistrate. Aproximativ 50% din pierderi au fost atribuite clădirilor afectate de 
cutremur, iar alte 25% au fost cauzate de economia afectată. Rapoartele oficiale arată că peste 1.400 
de persoane și-au pierdut viața în București și alte 7.500 au fost rănite, în principal din cauza prăbușirii 
clădirilor (a se vedea figurile de mai jos).  

  

 
9 Proiect Ro-Risk - Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capacitatea Administrativă, cod SIPOCA 30, implementat în 2016. 
10 Pavel, Văcăreanu et al, Assessment of seismic risk scenarios for Bucharest, Romania, Nat Hazards (2018)  
11 World Bank, Report No. P-2240-RO, Report and Recommendation of the President of the International Bank for 
Reconstruction and Development to the Executive Directors on a Proposed Loan to the Investment Bank with the Guarantee 
of the Socialist Republic of Romania for a Post-Earthquake Construction Assistance Project, 1978 
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Figura 196. Blocul Dunarea (stânga) și Bloc OD16 Păcii, după cutremurul din 1977 

 

  

Sursă imagini: https://www.flickr.com/photos/139998902@N05/collections/72157674610308534/ 

Se estimează că un eveniment similar astăzi ar putea cauza pierderi directe totale  de 7-11 miliarde 
Euro, cu pierderi economice care depășesc 25 miliarde Euro12. De asemenea, pierderile de vieți 
omenești pot varia de la 700 la 4500, iar funcționalitatea și accesul la locuințe în București pot fi reduse 
la 30%, înregistrând o creștere lentă la 65% după un an și 90 % după doi ani13. Concentrarea 
semnificativă a activelor economice și creșterea populației în zonele expuse cutremurelor, precum 
București, face ca riscul să continue să crească în următorii ani, dacă nu sunt luate măsuri urgente de 
management și reducere a riscului seismic.    

2.2.7.2. Evaluarea situației actuale de management a riscului seismic 

Managementul riscului seismic reprezintă abordarea și practica sistematică a gestionării 
incertitudilor asociate acțiunii seismice și răspunsului elementelor expuse la risc la această acțiune, 
pentru a minimiza potențialele avarii și pierderi. Acest proces integrează măsuri și acțiuni care 
acoperă întreaga plajă a ciclului dezastrului (prevenire, pregătire, răspuns și reconstrucție) și cuprinde 
evaluarea și analiza riscurilor, respectiv implementarea strategiilor și acțiunilor specifice de control, 
reducere și transfer al riscului14, orientate, în principal, spre reducerea vulnerabilității elementelor 
expuse, precum populație, fond construit, infrastructură de transport, comunicații și utilități publice 
etc. Următoarele secțiuni se concentrează pe aspectele cheie ale managementului riscului de dezastre 
(DRM), incluzând identificarea riscurilor, reducerea acestora, pregătirea pentru situații de urgență și 
reziliența financiară.  

2.2.7.3. Înțelegerea riscului seismic: identificarea și evaluarea riscului 

Înțelegerea dimensiunii riscului de dezastre într-o manieră atotcuprinzătoare reprezintă un pas 
critic pentru o mai bună pregătire, pentru o reducere a riscurilor eficientă și eficace din perspectiva 
costurilor și pentru a asigura capacitatea de răspuns și reconstrucție. Evaluarea riscului seismic, 
realizată în acest scop, presupune analiza hazardului (mișcarea așteptată a terenului, provocată de 
cutremure, într‑un anumit loc și interval de timp), expunerii (elemente expuse la acțiunea distructivă 

 
12 Conform scenariului de modelare realizat de Geophysikalischen Institut des Karlsruher Institut für Technologie. 
13 Conform unei modelări realizate de Universitatea Tehnică de Construcții București 
14 Ro-Risk, 2016, Raport final de țară 

https://www.flickr.com/photos/139998902@N05/collections/72157674610308534/
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- populația și bunurile sale mobile și imobile, construcțiile, căile de transport și rețelele de utilități 
publice) și vulnerabilității (susceptibilitatea unei clădiri sau a altor elemente de a fi afectate de 
evenimente seismice posibile). Aceste informații permit, ulterior, generarea unor scenarii care 
modelează potențialul impact, inclusiv numărul victimelor și al persoanelor rănite, daune materiale și 
pierderi economice generate de pene de curent și întreruperile de activitate, cauzate de un cutremur. 
Toate aceste informații influențează apoi pregătirea, răspunsul la situații de urgență și planificarea 
reducerii riscului de dezastre.  

Guvernul României a finalizat în 2016 un proiect de evaluare a riscurilor de dezastre în întreaga țară, 
luând în calcul 11 hazarduri naturale, printre care și cutremurul, cu scopul de a fundamenta deciziile 
strategice care să vizeze reducerea riscurilor de dezastre. Acest demers a fost un prim pas important 
pentru evaluarea unitară a riscurilor la nivel național, însă proiectul a evidențiat, de asemenea, limitări 
semnificative ale infrastructurii de date din România necesare pentru evaluarea vulnerabilității și 
riscului seismic. Pentru o evaluare cu un grad mai mare de fiabilitate și relevanță la nivelul Municipiului 
București, este necesară o analiză mai detaliată, folosind aceeași metodologie și date de intrare privind 
elementele expuse riscului, dar cu o rezoluție mai mare și o semnificație tehnică mai relevantă.  

Specific pentru București, deși au fost realizate în ultimii ani studii de risc seismic (menționăm cu 
titlu de exemplu Lang și colab., 201215; Toma-Dănilă și colab., 201516; Pavel, Văcăreanu și colab, 
201617), folosind diferite metodologii și diferite scenarii de cutremur, sau care s-au concentrat pe riscul 
seismic pentru anumite categorii de clădiri sau la nivelul întregului oraș, acestea au fost limitate de 
accesibilitatea datelor, respectiv de nivelul de detaliere și acuratețe a datelor disponibile legate de 
influența condițiilor de teren asupra hazardului seismic, precum și de expunere și vulnerabilitate. 
Astfel, deși ele permit o cuantificare a riscului seismic la nivel macro al orașului, datele nu prezintă o 
rezoluție suficient de bună pentru a stabili prioritățile în cadrul orașului pentru reducerea riscului 
seismic.   

Pentru a îmbunătăți informațiile despre risc, este nevoie să se stabilească, cu un grad mare de 
încredere, influența condițiilor de teren asupra răspunsului seismic așteptat în amplasamentele din 
București, ținând cont de particularitățile acestuia în diferite zone ale orașului. Geologia superficială 
ce conține straturi de teren alternante moi și tari ce sunt așezate pe o rocă situată la o adâncime ce 
depășește sute de metri poate produce amplificări mari ale vibrațiilor structurilor de construcții în 
timpul cutremurelor majore generate de sursa seismică Vrancea. Un studiu de micro-zonare seismică 
este absolut necesar pentru a permite o înțelegere aprofundată și cu o rezoluție satisfăcătoare a 
hazardului asociat diferitelor zone din București.  

Evaluarea vulnerabilității seismice a infrastructurii expuse necesită colectarea unor seturi cheie de 
date pentru diferite tipuri de clădiri și sisteme structurale, identificarea și analizarea criteriilor 
relevante pentru evaluarea fragilității și vulnerabilității acestora, iar acest proces ar trebui să se 
realizeze pentru tot fondul construit. În momentul de față nu sunt disponibile informații cu care să se 
analizeze nivelul de risc asociat tuturor  clădirilor și infrastructurii publice. De exemplu, un set de date 
referitoare la clădirile din sistemul de învățământ și din cel de sănătate, care să includă anul 
construcției (pe baza căruia să se judece nivelul de proiectare seismică), materialele folosite și sistemul 
structural, înălțimea, gradul de ocupare al clădirii și funcționalitatea acesteia, modificări/ îmbunătățiri 
ulterioare construcției, etc. ar permite încadrarea clădirilor în tipologii structurale pentru a facilita 
evaluarea fragilității și vulnerabilității clădirii, și astfel s-ar putea stabili  clădirile cele mai vulnerabile 
și prioritizarea pentru a fi consolidate sau demolate/reconstruite. Procesul de colectare a datelor la 
nivel de clădire se realizează în mai multe faze, de la o analiză generală la o evaluare fizică mai 

 
15 D. Lang, S. Molina-Palacios, C. Lindholm, S. Balan, Deterministic earthquake damage and loss assessment for the city of 
Bucharest, Romania, J. Seismol. 16 (2012) 67–88. 
16 D. Toma-Danila, C. Zulfikar, E.F. Manea, C.O. Cioflan, Improved seismic risk estimation for Bucharest, based on multiple 

hazard scenarios and analytical methods, Soil Dyn. Earthq. Eng. 73 (2015) 1–16. 
17 F. Pavel, R. Vacareanu, I. Calotescu, A.M. Sandulescu, C. Arion, C. Neagu, Investigation on seismic risk for residential 

buildings in Bucharest Romania, Nat. Hazards (2016)  
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detaliată. Fără un inventar și o analiză a gradului de expunere și a vulnerabilității activelor, amploarea 
riscului seismic nu poate fi înțeleasă corect și gestionată în mod corespunzător pentru Municipiul 
București.  

2.2.7.3.1. Activele publice 

În prezent, nu există o bază de date care centralizează și monitorizează numărul total și tipologia 
clădirilor din Municipiul București, respectiv numărul și tipul de utilizatori ai acestor clădiri.  
Singurele date colectate sistematic despre mediul construit la nivel național, respectiv la nivelul 
Municipiului București, se referă doar la clădirile rezidențiale, cuantificate în cadrul Recensământului 
populației și locuințelor la fiecare 10 ani, la nivel de unitate de recensământ, fără georeferențierea 
clădirilor.  

Este dificilă cunoașterea și analiza vulnerabilității seismice a clădirilor din Municipiul București, 
pentru a fundamenta decizii strategice informate, deoarece clădirile publice nu fac obiectul unui 
inventar centralizat și actualizat. Există dispoziții legale18 care prevăd realizarea unor astfel de 
inventare la nivelul fiecărui oraș, dar acestea nu sunt transpuse în acțiuni detaliate care trebuie 
întreprinse și, de asemenea, nu sunt însoțite de finanțare care să sprijine autoritățile administrației 
publice locale să realizeze astfel de baze de date. Deși există demersuri de inventariere a clădirilor 
publice realizate la nivel național (ex. infrastructura educațională, în cadrul SIIR19), sau local (de către 
diferite instituții care administrează clădiri sau infrastructură critică, ca de exemplu drumurile și 
podurile, la nivelul Municipiului București), faptul că acestea sunt administrate de mai multe instituții 
și departamente la nivel local și central reprezintă o provocare pentru a crea și gestiona o bază de date 
comună despre totalitatea activelor publice și date relevante pentru analiza vulnerabilității seismice a 
acestora.  

În pofida rolului vital pe care îl pot juca în funcționarea de zi cu zi, precum și în situațiile de urgență, 
clădirile publice din Municipiul București nu au făcut obiectul unei evaluări sistematice a 
vulnerabilității lor, pentru a informa și a acorda prioritate unor programe de investiții dedicate, cu 
scopul de a le îmbunătăți reziliența și funcționalitatea.  

Conform codului de proiectare P100-1/2013, toate clădirile sunt încadrate în patru clase de 
importanță și de expunere la cutremur, în funcție de consecințele prăbușirii asupra vieții oamenilor, 
de rolul lor în siguranța publică și acțiunile de răspuns post-cutremur și de consecințele sociale și 
economice ale prăbușirii sau avarierii grave ale acestora. Primele 2 două clase de importanță 
(respectiv clasa I și clasa II de importanță conform P100-1/2013, indicativ CR0/2012) cuprind cu 
precădere clădiri publice, ale căror funcționare și integritate pe durata și după cutremur sunt vitale:  

- Clasa I: Clădiri având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata 

cutremurelor este vitală pentru protecția civilă, precum spitale și alte clădiri din sistemul de 

sănătate cu servicii de urgență și săli de operație; stații de pompieri, sedii de poliție și garaje 

de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite tipuri, clădiri cu funcțiuni esențiale pentru 

administrația publică etc.  

- Clasa II: Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau 

avarierii grave, precum: spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, altele decât cele din 

clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane în aria totală expusă; școli, licee, universități 

sau alte clădiri din sistemul de educație, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totală 

expusă; aziluri de bătrâni, creșe, grădinițe ș.a. 

Cu toate acestea, nu există un efort sistematic de inventariere a stării acestora, respectiv programe 
publice care prioritizează evaluarea și, prin urmare, reducerea vulnerabilității seismice a acestora.  

 
18 LEGEA nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică 
19 Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, disponibil la  https://www.siiir.edu.ro  

https://www.siiir.edu.ro/
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În prezent, inițiativele de expertizare și de colectare a unor date despre starea clădirilor publice 
nerezidențiale nu sunt realizate sistematic, nu sunt actualizate periodic și nu sunt centralizate la 
nivelul Municipiului București, pentru a realiza o planificare strategică și a prioritiza măsurile de 
reducere a vulnerabilității acestora.  

Datele centralizate la nivelul Municipiului București despre cele 19 unități sanitare gestionate de 
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, relevă faptul că din totalul de 105 corpuri de 
clădiri, 58 (respectiv 55%) nu au fost expertizate niciodată, deși peste 70% dintre clădirile 
neexpertizate au fost construite înainte de 1977. Acest lucru nu indică însă adevărata scară a 
vulnerabilității infrastructurii de sănătate din București, o mare parte din aceasta fiind în subordinea 
Ministerului Sănătății (de ex. Spitalul Clinic de Urgență București), Academiei Române (de ex. Spitalului 
Universitar de Urgență Elias), sau altor instituții publice. Așadar, pentru majoritatea unităților 
medicale din Municipiul București, nu sunt date disponibile și nu se cunoaște vulnerabilitatea la seism.  

Similar, din  cele 419 unități școlare de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică 
(neincluzând școlile private) din București, 169 de corpuri au fost identificate a fi construite înainte de 
197720, însă nu există date publice centralizate referitoare la demersurile de expertizare tehnică 
realizate. În acest context, a fost aprobată Legea nr. 170/2019 care obligă autoritățile locale să 
expertizeze toate clădirile cu destinație de învățământ construite înainte de 1978, inclusiv să refacă 
expertizele tehnice realizate anterior anului 2010. Perioada în care trebuie să se realizeze aceste 
expertize este 1 ianuarie 2021-1 iunie 2024. Sursa de finanțare pentru realizarea acestor expertize 
este bugetul de stat, prin Ministerul Educaționale Naționale, la solicitarea unităților tertitorial-
administrative. Această prevedere legală este de așteptat, însă, să întâmpine provocări în punerea în 
practică până la termenul prevăzut, având în vedere limitările de resurse financiare și umane (experți 
tehnici necesari).  

În ceea ce privește infrastructura pentru situații de urgență, conform interviurilor realizate cu 
reprezentanți ISU București-Ilfov, din cele 106 clădiri administrate de Inspectorat, care găzduiesc 
birourile administrative, depozitare de echipamente, pichetele de incendiu, garaje cu autospeciale și 
celelalte vehicule de intervenție, doar 4 clădiri fuseseră expertizate până la momentul redactării 
analizei de față, iar 3 alte clădiri erau planificate a fi expertizate, ca etapă preliminară în pregătirea 
unor intervenții de consolidare. De asemenea, IGSU derulează cu sprijinul Băncii Mondiale programul 
IPF 1 destinat clădirilor administrate de instituție care prezintă risc seismic, 6 dintre acestea fiind 
amplasate în municipiul București.   

Infrastructura de transport și rețelele de utilități (rețele de transport rutiere, poduri, baraje, rețele 
electrice și de transport gaze naturale etc.) pot produce pierderi umane și materiale substanțiale în 
cazul unui cutremur, iar integritatea acestora este esențială pentru a face posibilă intervenția 
echipelor ce gestionează situațiile de urgență. Deși unele rețele de transport au făcut obiectul unor 
analize specifice în cadrul proiectului Ro-Risk despre comportarea seismică probabilă a acestor tipuri 
de structuri, estimarea vulnerabilității lor la nivelul local, respectiv la nivelul Municipiului București 
sau la nivel de sector, nu a fost realizată. Limitările analizelor realizate în cadrul Ro-Risk (precum 
situația barajelor, care fac imposibilă determinarea vulnerabilității seismice a acestora fără o analiză 
a calității materialelor și condițiilor de fundare în cazul fiecărui baraj în parte), precum și necesitatea 
colectării unor date suplimentare la nivelul Municipiului București, amplasarea infrastructurii și 
posibilitatea de a realiza analize de rețea prin metode GIS, care să permită determinarea sectoarelor 
de drum vulnerabile prin izolare sau care sunt vitale (critice) în intervenția echipelor de gestionează 

 
20 Conform date colectate în cadrul proiectului „INFRAED - Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în 
planificarea strategică a educației și formării profesionale” –realizat în pregătirea Strategiei pentru modernizarea 
infrastructurii educaţionale 2018 – 2023. 
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situațiile de urgență, sunt detaliate în Capitolul 7. Analiza vulnerabilității din cadrul Raportului Ro-
Risk.21 

Este de menționat de asemenea că în prezent există un cod de proiectare seismică aprobat doar 
pentru proiectarea clădirilor noi (P100-1/2013) și unul pentru evaluarea seismică și consolidarea 
clădirilor existente (P100-3/2019), iar pentru alte tipuri de construcții nu există încă prevederi 
normative actualizate de proiectare sau evaluare seismică. 

2.2.7.3.2. Clădirile rezidențiale  

Clădirile rezidențiale sunt inventariate sistematic la nivel național, respectiv la nivelul Municipiului 
București, în cadrul Recensământului populației și locuințelor la fiecare 10 ani. Cu toate acestea, tipul 
de informații colectate până la ultimul recensământ din 2011 nu permite clasificarea precisă a 
clădirilor în tipologii relevante pentru evaluarea riscului seismic. De exemplu, deși recensământul 
colectează date privind anul construcției clădirilor rezidențiale, acestea sunt încadrate în intervale de 
timp care nu pot fi corelate precis cu ultimele cutremurele majore sau cu momente decisive în 
dezvoltarea codurilor de proiectare a construcțiilor (a se vedea tabelul de mai jos), iar datele despre 
materialele de construcție ale clădirilor se referă exclusiv la pereții exteriori, nu și la structura de 
rezistență a clădirilor. Mai mult decât atât, datele sunt colectate la nivelul unităților-administrativ 
teritoriale pe sectoare de recensământ, iar datele publice nu păstrează informațiile înregistrate la nivel 
de fișă per imobil, ci sunt agregate la nivelul sectoarelor de recensământ. Următorul Recensământ al 
populației și locuințelor (2021) ar putea reprezenta o oportunitate pentru a îmbunătăți tipul de date 
colectate și analiza vulnerabilității clădirilor rezidențiale, pentru a face posibilă prioritizarea 
intervențiilor din București, pe baza analizei

 
21 Disponibil la https://gis.ro-risk.ro/site/documente/RezultateRO 
RISK/Cutremur/Cap.%207.%20Analiza%20vulnerabilitate.pdf 

https://gis.ro-risk.ro/site/documente/RezultateRO%20RISK/Cutremur/Cap.%207.%20Analiza%20vulnerabilitate.pdf
https://gis.ro-risk.ro/site/documente/RezultateRO%20RISK/Cutremur/Cap.%207.%20Analiza%20vulnerabilitate.pdf
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Tabel 36. Perioada construirii fondului de clădiri de locuințe din București conform Recensământ 2011 

Clădiri 
TOTAL 

 Perioada construirii clădirii 

Înainte  
de 1919 

1919 – 1945 1946 – 1960 1961 - 1970 1971 – 1980 1981 - 1990 1991 - 2011 
Informație 
indisponibilă 

 Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. 
clădiri 

% din 
total 
clădiri  

Nr. clădiri 

132.798 5878 4.43 25633 19.30 26406 19.88 21846 16.45 6899 5.20 4591 3.46 20762 15.63 20783 
                               

Coduri 
proiecta-re 

Total procent clădiri construite înainte de 
1945: 23.73% 
Perioada pre-cod (<1940) 

Total procent clădiri construite între 1945 
- 1970: 36.33% 
Cod inferior (1941 - 1977) 

  
Cod moderat (1978 
- 1990) 

Cod avansat 
(>1991) 

  

Sursa: Planșă proprie 
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În momentul de față singurele date disponibile în București despre clădirile vulnerabile sunt listele 
cu clădiri rezidențiale expertizate. Însă acestea nu reflectă adevărata scară a vulnerabilității fondului 
construit din București. Din totalul de 132.798  de clădiri de locuințe din București, conform 
Recensământului din 2011, doar 1,9% au fost expertizate cu fonduri publice și încadrate într-una din 
categoriile de risc (categorii de urgență, conform normativului P100/1992, respectiv clase de risc 
seismic, conform normativului P100/1996 și P100-3/2008), însumând 2.495 clădiri în 2016, la care se 
adaugă inițiativele punctuale de expertizare realizate cu fonduri private, la inițiativa proprietarilor sau 
a asociațiilor de proprietari. Faptul că restul de 98,9% clădiri de locuit nu au fost expertizate, nu 
înseamnă că acestea nu sunt vulnerabile, ci că nu este cunoscut în prezent riscul seismic asociat. Se 
face precizarea că normativul P100-78 îmbunătățește remarcabil proiectarea seismică în România, 
înglobând lecțiile învățate dureros după 4 martie 1977, și fondul construit post 1977 nu este prioritar 
pentru expertizare tehnică. 

Tabelul de mai jos centralizează cele 1,9% din totalul clădirilor rezidențiale, care au fost expertizate și 
încadrate într-una din categoriile de risc din București22, clasificate după perioada construcției lor în 
intervalele de utilizare a prescrițiilor de proiectare seismică din România, dezvoltate și îmbunătățite 
gradual în general în urma cutremurelor majore din 1940, 1977 și 1986. Din totalul de 2.495 de clădiri 
de locuit și 26.985 de unități locative, marea majoritate a clădirilor încadrate în clasele I și II de risc 
seismic, respectiv categoriile de urgență U1 și U2, sunt clădiri construite înainte de 1940, deci înainte 
de apariția primei prescripții tehnice neobligatorii de proiectare seismică pentru construcții, urmate 
de cele construite înainte de 1963 (momentul apariției primului cod obligatoriu de proiectare seismică, 
însă în continuare considerat ca făcând parte din etapa „pre-cod”23). După cutremurul din 1977, 
codurile de proiectare s-au înăsprit semnificativ, iar după 2004 a început armonizarea treptată cu 
cerințele de proiectare antiseismică europene, culminând cu ultima versiune de cod - P100-1/2013 
care este integral armonizat cu Eurocodul 8 (EN 1998).

 
22 Lista completă și actualizată (2019) este disponibilă la: https://amccrs-pmb.ro/liste-imobile  

23 Clasificarea codurilor de proiectare seismică din România este disponibilă în Anexa x. 

https://amccrs-pmb.ro/liste-imobile
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Tabel 37. Centralizare clădiri de locuințe expertizate în București până în 2016, conform listei publicate pe site-ul Primăriei Municipiului București 

Categoria de risc 

Anul construirii 

Număr de unități locative* Suprafață totală** înainte de 
1940 

1940 - 1963 1963 – 1978 
după 
1978 

 Total 

Clasa I de risc seismic 338 18     356                      6.572              624.286  

Clasa II de risc seismic 218 60 33   311                    10.877              700.759  

Clasa III de risc seismic 64 17 7 3 91                      2.217              223.295  

Clasa IV de risc seismic 4 1 2   7                          126                   9.764  

Categorie de urgență U1 295 18 1   314                          710                93.412  

Categorie de urgență U2 510 58 30 1 599                      1.355              331.261  

Categorie de urgență U3 492 90 80 4 666                      3.334              581.251  

nici o categorie (informații insuficiente pentru 
a fi clasificate) 

99 11 35 5 150                      1.767                72.589  

Total clădiri expertizate 2.021 273 188 13 2.495                    26.958          2.636.723  

 81% 11% 7% 1% 100%   

 

*Unități locative:        

din cele 2.496 clădiri expertizate în București, valoarea coloanei care se referă la numărul de unități de locuit:   
4 cazuri fără nici o valoare 

1.543 cazuri cu valoarea 0 

rezultând un număr de clădiri fără informații referitoare la numărul de unități locative:  1.547  

Total număr de unități locative (conform informații disponibile pentru 62% din clădirile expertizate):          26.958    

**Suprafață:       

din cele 2496 clădiri expertizate în București, valoarea coloanei care se referă la suprafață:   
3 cazuri fără nici o valoare 

1.015 cazuri cu valoarea 0 

rezultând un număr de clădiri fără informații referitoare la numărul de unități locative:  1.018  

Suprafața totală a clădirilor (conform informații valabile pentru 41% din clădirile expertizate):    2.636.723  

Sursa: centralizare date publicate pe www.pmb.ro  

http://www.pmb.ro/
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Carența datelor existente și o comunicare distorsionată în jurul subiectului au contribuit la 
prejudecata conform căreia doar clădirile cu „bulină roșie” (încadrate în clasa I de risc seismic) sunt 
vulnerabile, când, de fapt, dimensiunea riscului de dezastru în clădirile rezidențiale este mult mai 
amplă. În prezent, singurele date disponibile la nivelul Municipiului București privind clădirile 
vulnerabile sunt listele clădirilor rezidențiale care au făcut obiectul unei expertize tehnice. O cercetare 
de teren realizată în 2016 de o organizație nonguvernamentală24 a contorizat 8.032 de persoane doar 
în 307 clădiri încadrate în clasa I de risc seismic. Prin urmare, se așteaptă ca numărul total al locuitorilor 
din clădirile expertizate și considerate a fi vulnerabile (inclusiv cele încadrate în categoriile de urgență) 
să ajungă la zeci de mii, la care se adaugă mulți alți locuitori din clădiri care nu au fost niciodată 
expertizate. Pe lângă aceștia, mai sunt și utilizatorii zonelor de la parterul clădirilor și trecătorii care 
tranzitează acele zone cu un număr mare de clădiri cu risc. Deși sunt distribuite în întregul oraș, multe 
din zonele cu un număr mare de clădiri cu risc (de exemplu Centrul istoric, Calea Victoriei, Bulevardul 
Magheru, Bulevardul Dacia, etc.) sunt concentrate în vecinătatea zonelor intens circulate de public. 
De exemplu, comercianții din Centrul istoric estimează că într-o zi obișnuită zona este tranzitată de 
aproximativ 10.000 de persoane, în timp ce în zilele aglomerate numărul trecătorilor ajunge la 20.000. 

Concentrarea comunicării și eforturilor de reducere a riscului seismic doar pe clădirile de locuințe „cu 
bulină roșie”, conduc la subestimarea, de către toți actorii sociali, a dimensiunii reale a riscului de 
dezastru din București, asociat atât activelor publice cât și fondului de locuințe, și la reducerea 
semnificativă a oportunității de a reduce vulnerabilitatea orașului.  

2.2.7.4. Metodologie pentru evaluarea vulnerabilității 

Îmbunătățirea datelor relevante și actualizate referitoare la fondul construit existent (cum ar fi anul 
de construcție, suprafața și înălțimea, materialele de construcție, structura de rezistență, funcția etc.) 
– atât clădiri publice, cât și private, rezidențiale - este un prim pas cheie pentru evaluarea 
vulnerabilității lui și adecvarea măsurilor pentru reducerea acestei vulnerabilități.  

Până acum vulnerabilitatea și riscul seismic au fost evaluate pentru fiecare clădire în parte, prin 
expertize tehnice25. Majoritatea expertizelor tehnice raportate la nivel național au fost inițiate de stat 
și finanțate din fonduri publice până în 1994, când multe din clădirile rezidențiale analizate erau încă 
în proprietate publică, și anterior emiterii Ordonanței 20 din 1994 (OG20). În anii următori s-a 
înregistrat o scădere a numărului de clădiri expertizate anual, după cum se observă în graficul de mai 
jos.  

  

 
24 Cercetare realizată în cadrul proiectului „Alert” (http://seismic-alert.ro/) în 2016.  
25 Conform codului de proiectare seismică, Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2018 

http://seismic-alert.ro/
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Figura 197. Numărul  expertizelor tehnice realizate anual, conform raportărilor făcute de Consiliile Județene 
și Primăria Municipiului București către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)  

 

Sursa datelor: MLPDA 

Printre factorii care au contribuit la această scădere s-ar putea număra lipsa inițiativei proprietarilor 
privați (întrucât unitățile locative din blocurile de locuințe au fost privatizate în anii `90), reticența 
proprietarilor la posibilele concluzii defavorabile ale extertizelor tehnice efectuate după regului din ce 
în ce mai stricte, impactul negativ asupra prețurilor imobiliare  pe care îl au clădirile expertizate, faptul 
că programul de consolidare nu a generat rezultatele și eficacitatea previzionate sau faptul că ulterior 
au fost realizate expertize tehnice contractate cu finanțare privată, fiind astfel mai dificil de urmărit, 
etc.   

Cu toate acestea, expertizarea tehnică a întregului fond construit, pentru a-i evalua vulnerabilitatea, 
nu este fezabilă, având în vedere amploarea expunerii, intervalul de timp, resursele umane și 
financiare limitate. În plus, expertizele tehnice sunt utile doar dacă sunt urmate de implementarea 
acțiunilor recomandate (consolidare/demolare sau reconstrucție, în funcție de caz) și duc la proiecte 
și lucrări de consolidare, dacă este cazul. Decidenții români se confruntă acum cu peste 3.000 de 
rapoarte de expertiză tehnică (dintre care 2.495 în București, în 2016, conform cifrelor MLPDA), 
majoritatea elaborate cu mai mult de 20 de ani în urmă, care nu au fost urmate de vreo acțiune care 
să reducă vulnerabilitatea clădirilor de locuință expertizate. 

În contextul unor nevoi mari de date, experiența internațională ne arată că este necesară etapizarea 
analizei, pentru a evalua gradul de vulnerabilitate al respectivelor clădiri, respectiv prioritizarea 
analizelor și reducerii vulnerabilității clădirilor după o metodologie clară (e.g., în funcție de 
consecințele pe care prăbușirea clădirii le-ar putea avea asupra vieții oamenilor, de rolul lor în 
menținerea siguranței publice și în răspunsul post-hazard, de consecințele socio-economice al 
prăbușirii sau deteriorării serioase a acestora). Acest proces de filtrare cuprinde trei pași: (i) realizarea 
unei analize ample de risc seismic  pentru elementele expuse la risc (clădiri și infrastructură), folosind 
informații despre hazardul seismic, expunerea seismică, fragilitatea/vulnerabilitatea seismică a 
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tipologiilor structurale specifice elementelor la risc analizate; (ii) evaluarea vizuală rapidă a 
elementelor la risc identificate la pasul anterior ca potențial periculoase26; (iii) realizarea unor 
expertize tehnice pentru elementele la risc, pentru care evaluarea vizuală rapidă a confirmat riscul 
seismic.  

2.2.7.5.  Reducerea riscului seismic 

2.2.7.5.1. Active publice  

Pentru reducerea riscului seismic al clădirilor publice, nu există programe guvernamentale naționale 
sau locale specifice pe care Primăria Municipiului București sau alte instituții publice care 
administrează clădiri publice pe teritoriul Bucureștiului să le poate accesa. Pentru a consolida sau 
demola/reconstrui clădirile publice identificate ca fiind la risc, administratorii / proprietarii acestora 
pot folosi doar resursele proprii, sau ar putea accesa oportunitățile de finanțare pentru programe 
dedicate clădirilor publice, prin care pot fi incluse și măsuri de consolidare.  

În momentul de față nu există o colectare sistematică sau atotcuprinzătoare de date și un mecanism 
de agregare privind lucrările de consolidare efectuate. Deși au existat și sunt planificate pe viitor 
numeroase investiții făcute la nivelul Municipiului București pentru renovarea / reabilitarea clădirilor 
publice, precum proiectul de reabilitare a infrastructurii de educație din București, implementat cu 
finanțare de la Banca Europeană pentru Investiții (BEI), unele dintre ele incluzând și lucrări de 
consolidare, nu există un sistem care să ofere o imagine atotcuprinzătoare a tuturor lucrărilor realizate 
în fiecare sector. Întrucât lucrările de intervenție asupra clădirilor publice au avut diferite surse de 
finanțare și beneficiari și au vizat lucrări de „renovare / reabilitare” în sens larg, nu a existat obligația 
de a colecta și raporta date despre lucrările de consolidare realizate în cadrul acestora, dacă a fost 
cazul. Acest lucru face dificilă monitorizarea progresului general în reducerea riscului seismic din 
ultimii ani și evaluarea nivelului existent al vulnerabilității clădirilor publice din București pe fiecare 
sector (educație, sănătate, infrastructură critică).  

Nu există un mecanism de prioritizare a intervențiilor asupra clădirilor/activelor publice pe baza 
analizei de risc seismic, respectiv pe baza încadrării lor în clasa I și II de importanță (clădiri a căror 
funcționare și integritate pe durata și după cutremur sunt vitale, de exemplu spitale și alte clădiri din 
sistemul de sănătate cu servicii de urgență și săli de operație; stații de pompieri, sedii de poliție și 
garaje de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite tipuri, clădiri cu funcțiuni esențiale pentru 
administrația publică, școli, licee, universități sau alte clădiri din sistemul de educație, aziluri de 
bătrâni, creșe, grădinițe sau alte spații similare de îngrijire a persoanelor ș.a), a gradului de utilizare, 
amplasarea în oraș sau alte criterii relevante pentru reducerea riscului seismic la nivelul orașului. În 
ultimă instanță, cel mai bun mecanism de prioritizare a intervențiilor este analiza economică ce 
cuantifică, pe de o parte pierderile seismice așteptate într-un orizont de timp (de regulă, 20-30 de ani) 
și, pe de altă parte, beneficiile ce se pot obține prin evitarea impactului negativ asupra oamenilor și 
daunele și pierderile economice. De asemenea, introducerea și utilizarea unor procedee de 
cuantificare a rezilienței seismice la nivel de clădire, după modelul United States Resiliency Council27, 
ar facilita foarte mult luarea unor decizii referitoare la dimensionarea resurselor necesare pentru 
creșterea rezilienței seismice a clădirilor (și, pe cale de consecință, a orașului) și de prioritizare a 
investițiilor în acest scop. 

  

 
26 Evaluarea vizuală rapidă este o abordare folosită la scară largă în SUA, Noua Zeelandă și Japonia, având la bază 
o metodă bine definită care îi permite unui inginer să evalueze rapid rezistența unei clădiri în raport cu codul 
seismic în vigoare.  
27 http://www.usrc.org/  

http://www.usrc.org/
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2.2.7.5.2. Clădiri de locuit  

Consolidarea clădirilor de locuințe a fost finanțată la nivel național prin intermediul programului de 
finanțare instituit prin OG 20/1994, gestionat în prezent de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației (MLPDA), cu sprijinul autorităților locale, care acționează ca intermediar între MLPDA 
și beneficiarii finali – locuitorii, respectiv Programul anual de acțiuni pentru proiectarea și execuția 
lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în 
clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Acest program, conform cadrului legislativ, s-a 
concentrat exclusiv pe consolidarea clădirilor de locuințe multietajate expertizate și încadrate în clasa 
I de risc seismic, respectiv „clădirile cu bulină”.  

Până în 2017, acest program a fost gestionat la nivelul Primăriei Municipiului București de Serviciul 
Consolidări, din cadrul Direcției de Investiții, cu o capacitate de implementare limitată, atât din cauza 
numărului redus de personal din acest serviciu, cât și unor deficiențe care țin de conceperea și 
implementarea programului în sine la nivel național. Principalele aspecte semnalate a fi defectuoase 
de reprezentanți din administrația publică locală, dar și de proprietari și asociații de proprietari țin de: 
1) obligativitatea consensului, impus conform OG 20/1994, prin obținere de semnături de la toți 
proprietarii, în mai multe etape ale procesului – pentru proprietățile în litigiu, cazuri de proprietari 
greu de identificat sau contactat, respectiv cazuri în care un singur proprietar din 50 refuzau 
consolidarea, acest lucru conducea la blocarea întregului proces; prevederea din OG 20/1994 cu 
privire la consens a fost modificată ulterior prin Legea nr. 223/2018); 2) impredictibilitatea și lipsa de 
transparență în implementarea programului – lipsa bugetelor multi-anuale, volumul alocărilor anuale, 
termenele de începere și finalizare a proiectelor, respectiv perioada de relocare a proprietarilor pe 
parcursul lucrărilor nu puteau fi estimate, sumele programului fiind aprobate anual, ceea ce crea 
reticență în rândul proprietarilor de a se înscrie în program; 3) comunicarea defectuoasă a 
programului, procesul anevoios pe care îl presupune și neînțelegerea acestuia de către proprietari – 
programul nu include activități de consiliere, informare și sprijin tehnic în proces asigurat 
proprietarilor și asociațiilor de proprietari.  

Aceste provocări, precum și experiențele negative acumulate de cei care au încercat să acceseze 
acest program și comunicarea exclusivă a acestora, au condus în timp la acumularea unei reputații 
negative și la un nivel redus de implementare a programului. În intervalul 1994 – 2013, doar 16 clădiri 
din București au fost consolidate cu fonduri publice prin OG 20/1994, într-un ritm mediu de mai puțin 
de 2 clădiri/an28.  În prezent, MLPDA lucrează la îmbunătățirea acestui program, precum și la 
identificarea altor instrumente și măsuri posibile care ar putea facilita un mai mare progres în 
reducerea riscului seismic al clădirilor existente la nivel național.29  

Pentru a accelera și completa măsurile implementate prin programul OG 20/1994, începând cu 2017 
la nivelul Primăriei Municipiului București au fost înființate două societăți comerciale dedicate 
reducerii riscului seismic, care au înlocuit și completat atribuțiile asumate până în acel moment de 
Serviciului Consolidări, cu o alocare de personal semnificativ mai mare dedicată acestui demers (98 
angajați în 2017 în cadrul AMCCRS, comparativ cu 6 din fostul Serviciu Consolidări): 1) Administrația 
Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS)30, respectiv Compania Municipală 
Consolidări SA București (CMC)31. Acestea se concentrează doar pe clădirile de locuit identificate în 
clasa I de risc seismic prin rapoarte de expertiză tehnică. 

 
28 Conform Raportului de audit al performanţei privind eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul 

de a preveni efectele unui cutremur major în municipiul București, realizat de Curtea de Conturi în 2013. 
29 Derularea proiectului „Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” 
include analiza disfuncționalităților programelor anterioare pe aceste teme, respectiv identificarea unor metode de 
îmbunătățire a acestora. Mai multe detalii pe:  https://www.mdrap.ro/scurta-descriere-a-proiectului-4336 

30 Descrierea societății și lista completă de atribuții este disponibilă pe: https://amccrs-pmb.ro/prezentare  
31 Mai multe informații sunt disponibile pe https://cmcbucuresti.ro 

https://www.mdrap.ro/scurta-descriere-a-proiectului-4336
https://amccrs-pmb.ro/prezentare
https://cmcbucuresti.ro/
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Începând cu 2017, Primăria Municipiului București implementează prin fonduri proprii, sub 
coordonarea AMCCRS, un nou program de consolidări dedicate clădirilor de locuit multietajate. 
Conform consultărilor realizate cu reprezentanți ai instituției, noul program preia reglementările 
generale impuse de OG 20, dar acestea sunt completate cu facilități suplimentare, care au rolul de a 
depăși o parte din blocajele întâmpinate în implementarea OG 20, respectiv:  

- Disponibilitate pentru a discuta cu proprietarii, organizare de întâlniri cu proprietarii și oferire 
de consultanță pentru înscrierea în programul primăriei, dar și pentru proprietari care doresc 
să consolideze cu fonduri proprii;  

- Sprijin pentru relocare - inclusiv sprijin pentru mutare și oferirea de spații de depozitare dacă 
proprietarii nu au nevoie de locuințe de necesitate și dispun de un alt loc în care se pot muta 
pe parcursul lucrărilor de consolidare; 

- Scheme de finanțare diferite – trei categorii de împrumuturi pentru realizarea lucrărilor de 
consolidare prin programul primăriei, în funcție de veniturile familiei, și posibilitatea oferită 
proprietarilor de spații ne-rezidențiale de a plăti lucrările tot pe durata a 25 de ani, ca în cazul 
spațiilor rezidențiale. 

Se estimează că aceste modificări, precum și finanțarea lucrărilor din fonduri proprii, independente 
de alocările anuale realizate prin OG 20, vor accelera programul de consolidări dedicate clădirilor 
rezidențiale multietajate derulat de Primăria Municipiului București. În intervalul 2017 - 2019, 
consolidarea unei clădiri a fost finalizată prin noul program, iar 10 lucrări de consolidare sunt în 
derulare, dintre care 3 au fost începute în 2017, iar 7 în 2018. Pentru alte 46 de clădiri au fost demarate 
proceduri de expertizare tehnică, respectiv de proiectare sau de realizare a documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenție, iar pe parcursul anului 2020 este estimată demararea lucrărilor de 
consolidare pentru 30 – 46 de clădiri, în funcție de finalizarea etapelor menționate anterior, conform 
declarațiilor AMCCRS.  

2.2.7.5.3. Provocări pentru reducerea riscului seismic al clădirilor 

Deși progresele realizate pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit expertizate și 
încadrate în clasa I de risc seismic în București sunt notabil mai mari în ultimii ani, există în continuare 
o serie de provocări în mobilizarea proprietarilor spre a lua măsuri de reducere a riscului seismic, 
printre care: 

• Conștientizarea scăzută la nivelul publicului larg a problemei, respectiv a urgenței de a acționa 
pentru reducerea vulnerabilității  clădirii în care locuiesc. Sudii recente au relevat faptul că în 
timp de 63% din locuitorii din București sunt conștienți că există posibilitatea producerii unui 
cutremur în următorii ani, 29% par a fi nu fi conștienți de acest risc32, iar conștientizarea 
riscului nu conduce mereu la mobilizarea spre acțiuni de reducere a vulnerabilității clădirilor 
în care aceștia locuiesc33.  

• Disponibilitate scăzută a proprietarilor din condominii de a se angaja în acțiuni colective, 
respectiv conștientizarea limitată a proprietății unității de locuit ca parte a unui întreg mai 
mare, pentru care toți proprietarii sunt responsabili în cazul condominiilor. Conform aceluiași 
sondaj realizat în București în 2019, doar 22,6% dintre respondenți au declarat că ar fi dispuși 
să participe cu sume de bani pentru clădirea în ansamblu (consolidare/ întreținere), față de 
25,7% care ar prefera să nu se implice cu nimic în plus față de acum. Deși peste 77% din totalul 
respondenților au declarat că sunt proprietari ai unităților de locuit în care stau, 57,2% atribuie 

 
32 Ileana Calotescu, Florin Pavel and Radu Vacareanu. “Community seismic resilience for Bucharest, Romania: Public Survey 

Results.” 12th International Conference on \Structural Safety and Reliability (2017) 
33 Toma-Danila D., Tataru D., Nastase E.I. (2018). Understanding people mentality regarding seismic risk through a new form 

of questionnaires (oral presentation). 36th European Seismological Commission Conference (Valletta, Malta). 
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responsabilitatea de a menține clădirea în care locuiesc într-o stare bună (repararea fațadei, 
consolidare etc.) primăriei, respectiv statului.  

• Identificarea și mobilizarea proprietarilor care nu (mai) locuiesc în clădirile de locuințe 
identificate a fi vulnerabile. Rata de neocupare (unități de locuințe abandonate sau nelocuite) 
în clădirile cu risc seismic este semnificativă. Un studiu al clădirilor încadrate în clasa I de risc 
seismic din București realizat în 2016 a indicat o rată medie de 24% de neocupare34. Același 
studiu a ilustrat faptul că o medie de 23% din unitățile de locuit ocupate sunt locuite de 
chiriași. Închirierea de spații ca locuințe sau pentru altă destinație în clădiri cu risc seismic 
presupune un venit constant pentru proprietarii acelor spații. Mobilizarea acestui tip de 
proprietari pentru a se implica în lucrări desfășurate într-un interval de timp și cu costuri 
imprevizibile reprezintă o provocare.   

• Soluțiile de relocare temporară, respectiv locuințele de necesitate, sunt insuficiente pentru 
volumul de lucrări de consolidare a clădirilor de locuințe preconizate sau necesare. Având în 
vedere o medie de 20 de apartamente / clădire, estimată de AMCCRS, dar și includerea unor 
clădiri cu peste 80 de apartamente printre cele care fac obiectul lucrărilor de consolidare 
pregătite a fi demarate în următorii ani, vor fi necesare peste 600 de locuințe de necesitate 
disponibile pe parcursul următorilor ani. În prezent, în administrarea diferitelor 
departamente ale Primăriei Municipiului București sunt doar 218 unități de locuințe de 
necesitate, conform datelor primite de la Primăria Mun. București.  

• Clădirile cu risc seismic sunt exploatabile din punct de vedere comercial în starea actuală, 
ceea ce reduce interesul pentru consolidare pentru anumiți proprietari. Consultările realizate 
au evidențiat numeroase cazuri în care investitori cumpără la prețuri mici, unități de locuințe 
în clădirile în clasa I de risc seismic, le recondiționează și închiriază pe termen scurt / pe zi, în 
regim hotelier sau prin AirBnB, fără ca turiștii să fie conștienți de riscul la care se expun. (Fig. 
5) De asemenea, este permisă utilizarea acestor spații ca birouri sau alte spații cu destinație 
comercială, în limita unei densități maxime permise; 

  

 
34 Sondaj realizat în cadrul proiectului Seismic Alert (www.seismic-alert.ro ), bazat pe chestionarele de lucru pe teren 
completate de rezidenții a 110 clădiri în clasa I de risc seismic din București. 

http://www.seismic-alert.ro/
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Figura 198. Exemplu de apartament reamenajat, situat într-o clădire expertizată și încadrată în clasa I de risc 
seismic (Str. Eforiei 8), listat pe Booking.com.  

 

Sursa: Fotografii preluate de pe Booking.com, martie 2019 

• Capacitate redusă și experiențe anterioare reduse de mobilizare a asociațiilor de proprietari, 
sau de acțiune colectivă în condominii. Legislația de gestionare a condominiului, foarte 
necesară în acest context, a început să se dezvolte pe parcursul anilor 2000, până la emiterea 
unei legi mai cuprinzătoare în 2018. Acest lucru este ilustrativ pentru cât de recent a fost 
reglementat acest domeniu, respectiv ce experiență limitată de acțiune au asociațiile de 
proprietari, actori cheie în intervențiile de reducere a riscului seismic dedicate clădirilor de 
locuit.   

De asemenea, cu relevanță și pentru clădirile publice, alte provocări pentru demersurile de reducere 
a riscului seismic la nivel local sunt reprezentate de: 

• Faptul că nu există în prezent mecanisme legale sau stimulente pentru demolarea sau 
demolarea și reconstrucția clădirilor ca soluție alternativă pentru consolidare, în cazul în care 
analiza cost-beneficiu indică acest lucru; 

• Numărul ridicat de clădiri de patrimoniu vulnerabile, pentru care procesul de avizare a 
expertizelor și proiectelor tehnice este complicat și impredictibil și intervenția de consolidare 
presupune timp și costuri semnificativ mai ridicate. Dintre cele 354 de clădiri de locuit 
expertizate și încadrate în clasa I de risc seismic, 90% au o valoare de patrimoniu arhitectural 
importantă, fiind situate în zone construite protejate. Continuarea abordării actuale poate 
salva, pe termen scurt valorile de patrmoniu arhitectural de ingerința soluțiilor invazive de 
consolidare, dar, pe termen mediu, pune în pericol evident siguranșa vieții utilizatorilor 
acestor clădiri.     

2.2.7.6. Pregătirea și răspunsul în situații de urgență 

Analiza detaliată a cadrului instituțional, legislativ și operațional care vizează pregătirea și răspunsul 
în situații de urgență la nivelul Municipiului București, respectiv a provocărilor asociate capacității de 
pregătire și răspuns, este realizată în cadrul Componentei 4 a Programului de dezvoltare urbană a 
municipiului București (respectiv „Programul de reducere a riscului seismic din București”). De 
asemenea, infrastructura și serviciile de intervenție în caz de urgență și siguranța publică fac obiectul 
Secțiunii VI.6 din Analiza situației existente realizată în cadrul SIDU. 
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2.2.7.7. Conștientizarea publicului cu privire la riscul seismic  

Un procent semnificativ de locuitori ai Bucureștiului nu sunt conștienți de riscul seismic. Un studiu 
recent a relevat faptul că în timp de 63% din locuitorii din București sunt conștienți că există 
posibilitatea producerii unui cutremur în următorii ani, 29% par a fi nu fi conștienți de acest risc35. Un 
sfert din populația țării nu a fost expusă niciodată unui cutremur cu o magnitudine ≥6 și peste 40% s-
au născut după devastatorul eveniment din 1977, așadar există o memorie colectivă limitată, respectiv 
o conștientizare redusă a riscurilor potențiale36.  

Conștientizarea riscului seismic de o parte din populație nu este asociată sistematic cu mobilizarea 
pentru reducerea acestui risc.  Un studiu recent realizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului în Romania37 a relevat faptul că percepția românilor legate de cutremur și 
pregătire pentru risc seismic este uneori contradictorie. În timp ce oamenii tind să conștientizeze că 
se poate întâmpla un cutremur major, cu consecințe extrem de distructive pentru orașele de 
reședință, percepția cu privire la propria lor casă este că, în general, aceasta este în siguranță și că o 
mai bună pregătire pentru a face față cutremurului nu este o prioritate.  

De asemenea, cercetări de teren și consultări realizate în cadrul unor proiecte anterioare38, au ilustrat 
faptul că oamenii au dezvoltat mai multe mecanisme de gestionare, pentru a face față fricii asociate 
riscului, cu mai multe mituri asociate (printre cele mai comune se numără ‘dacă a supraviețuit clădirea 
marelui cutremur din `77, cu siguranță va supraviețui și următorului’, ‘Am trăit cutremure în această 
clădire, abia se simt’, ‘Clădirea a fost făcută de nemți, e foarte rezistentă’ etc.). Această lipsă de 
conștientizare se manifestă în disponibilitatea limitată a proprietarilor de clădiri / unități de locuit 
pentru a-și asuma responsabilitatea de a păstra proprietatea în siguranță (respectiv de a investi în 
consolidare, reparații etc.) și, de asemenea, lipsa de conștientizare cu privire la modul de acțiune în 
timpul și după un cutremur.  

Eforturile instituțiilor publice îndreptate spre educația despre cutremur și creșterea gradului de 
conștientizare a riscului seismic s-au intensificat semnificativ în ultimul deceniu, fapt ilustrat de 
numărul și amploarea tot mai mare de platforme și campanii de conștientizare a cetățenilor. Acestea 
includ, pentru a numi doar câteva, realizate la nivel central, o platformă națională și campanii 
recurente de pregătire pentru situații de urgență (platforma Fii pregătit, lansată în 2016), proiecte de 
pregătire și educație despre cutremur (Nu tremur la cutremur, lansat în 2015, EDUSEIS - National 
Educational Seismic Network Project, derulat între 2012-2016, MOBEE - MOBile Earthquake Exhibition 
etc.), cât și exerciții de intervenție post-cutremur, derulate în 2016 și 2018 (exercițiul național SEISM).  

Furnizarea de informații despre riscul seismic, la nivel local, este o responsabilitate împărțită. 
Responsabilitatea pentru a face campanii de conștientizare cu privire la riscul seismic și/sau de a oferi 
informații de interes public privind activitatea Primăriei București, inclusiv despre acest subiect, este 
împărțită între mai multe departamente și servicii din PMB sau companiile create de Consiliul General 
al Primăriei București, ceea ce face dificilă coordonarea pe acest subiect și transmiterea unor mesaje 
comune publicului larg.  

Există mai multe organizații ale societății civile care lucrează în domeniul conștientizării și pregătirii 
populației pentru a fi mai puțin vulnerabilă în fața cutremurului, care completează acțiunile 
instituțiilor publice pe această temă. Menționăm, cu titlu de exemplu, activitățile organizațiilor 
internaționale Habitat for Humanity și Crucea Roșie, respectiv inițiativele locale din ultimii 3 ani ale 

 
35 Ileana Calotescu, Florin Pavel and Radu Vacareanu. “Community seismic resilience for Bucharest, Romania: Public Survey 

Results.” 12th International Conference on \Structural Safety and Reliability (2017) 
36 Romania Systematic Country Diagnostic - BACKGROUND NOTE on Climate and Disaster Management, World Bank, 2018 
37 Toma-Danila D., Tataru D., Nastase E.I. (2018). Understanding people mentality regarding seismic risk through a new form 

of questionnaires (oral presentation). 36th European Seismological Commission Conference (Valletta, Malta) 
38 Conform rezultatelor cercetării de teren publicate în „Dincolo de bulina roșie. Studiind locuirea și activitățile în clădirile cu 

risc seismic ridicat”, de Gruia Bădescu, parte din publicația „București – Orașul Vulnerabil”(2017).  
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Asociațiilor Re: Rise, MKBT: Make Better, ARCEN, Code for Romania și programul recent lansat al 
Fundației Comunitare București, „București pregătit” 39. Deși acțiunile lor au contribuit semnificativ la 
creșterea conștientizării publice asupra acestui subiect, inițiativele lor sunt recente și au fost 
implementate fie de voluntari, fie utilizând granturi mici, ceea ce a permis o acoperire limitată a 
beneficiarilor și un impact limitat al acțiunilor. 

Este necesară coordonarea și consolidarea eforturilor de comunicare ale instituțiilor publice și ale 
organizațiilor societății civile, pentru ca acestea să producă impact pe scară largă la nivelul societății. 
Acțiunile implementate până în prezent nu au fost realizate sistemic, pe termen lung, ci au făcut 
obiectul unor inițiative punctuale, limitate în timp și număr de beneficiari, însă constituie primi pași 
importanți pentru conștientizarea și mobilizarea populației și a factorilor de decizie pentru gestionarea 
riscului seismic.  

Reziliența financiară 

Pe lângă pierderile financiare directe, dezastrele pot avea și un impact economic pe termen lung, 
afectând bugetul și serviciile publice. Dezastrele afectează dramatic economiile și adâncesc 
inegalitățile sociale. Ele pot duce la o majorare a cheltuielilor asociate mecanismelor de asistență 
socială, pentru a ajuta populația afectată să se redreseze. Cu peste 1,8 milioane de locuitori, 
Bucureștiul este un motor economic important al țării, producând circa 25% din PIB-ul țării (2017). Aici 
sunt înregistrate un număr mare de companii și Capitala are un sector puternic de HORECA, generând 
venituri de 1,35 md Euro (2017). Experiența internațională ne arată că sectorul turismului va resimți 
un impact major, așa cum s-a întâmplat după cutremurul din Marmara din 1999, cutremurul din 2009 
din Christchurch și tsnunami-ul și cutremurul din Japonia, din 2011. Combinate, impacturile financiare 
directe și indirecte ale dezastrelor pot pune presiune pe finanțele publice de la nivel național și 
municipal.  

În România, finanțarea riscului de dezastre se bazează puternic, în momentul de față, pe 
instrumente de finanțare ex-post. Aceasta include realocări bugetare, asistență de la donatori și 
credite naționale sau externe și suport acordate de Fondul de Solidaritate al UE40. De exemplu, între 
2000 și 2014 România a primit, sub formă de contribuții regulate pentru răspuns la dezastre și ajutor 
pentru situații de urgență, peste 7 milioane US$41. De asemenea, România a beneficiat de un suport 
considerabil și din Fondul de Solidaritate al UE. Începând cu 2018, Guvernul are acces la 400 milioane 
de USD finanțare de urgență, printr-un Împrumut pentru politici de dezvoltare cu o opțiune de tragere 
în caz de catastrofă (CatDDO) din partea Băncii Mondiale42. Guvernul României a accesat în aprilie 
2020 această linie de asistență financiară pentru a contribui la prevenirea răspândirii pandemiei de 
COVID – 19 (Coronavirus) și la punerea în aplicare a unor măsuri în acest scop43. 

În 2008 Guvernul României a introdus asigurările obligatorii pentru proprietarii de locuințe, pentru 
ca oamenii să fie asigurați împotriva cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren – cel mai des 
întâlnit pericol din țară (Legea 260/2008). Schema de asigurare PAID îi obligă pe toți cetățenii români 
să achiziționeze o asigurare multi- hazard, cu opțiunea de a acoperi fie 10.000 Euro sau 20.000 Euro, 
în funcție de calitatea clădirii44. Astfel, primele depind doar de tipul construcției, nu și de probabilitatea 

 
39 Mai multe informații despre inițiativele menționate sunt disponbile la http://rerise.org/ (Re:Rise), www.seismic-alert.ro (MKBT: Make 
Better), http://www.arcen.info/antiseismic-district/ (ARCEN și Re: Rise), https://code4.ro/ro/ (Code for Romania), 
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2019/04/03/bucurestiul-pregatit/ (Fundația Comunitară București) 

40 Fondul de solidaritate al UE oferă sprijin financiar din partea comunității internaționale pentru România, după dezastre naturale. Acordarea 
acestui sprijin financiar nu este condiționată de faptul că statele afectate iau măsuri proactive pentru atenuarea dezastrelor naturale și are 
în principal un scop umanitar. 

41 https://fts.unocha.org  

42 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166303  

43 https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2020/04/02/euro-400-million-to-romania-to-combat-the-human-and-economic-
impacts-of-the-coronavirus-pandemic  
44 Conform Legii 260/2008, pentru case din clasa A (cl[diri cu structura din beton, fier, lemn și pereți exteriori din piatră, cărămizi sau alte 
materiale rezultate dintr-un proces termic sau chimic), suma asigurată este de 20.000 € și prima de asigurare este de 20 €. Pentru case din 

http://rerise.org/
http://www.seismic-alert.ro/
http://www.arcen.info/antiseismic-district/
https://code4.ro/ro/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2019/04/03/bucurestiul-pregatit/
https://fts.unocha.org/
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166303
https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2020/04/02/euro-400-million-to-romania-to-combat-the-human-and-economic-impacts-of-the-coronavirus-pandemic
https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2020/04/02/euro-400-million-to-romania-to-combat-the-human-and-economic-impacts-of-the-coronavirus-pandemic
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și expunerea la hazard. Deși este obligatorie, în prezent rata de penetrare la nivel național este de 
20%, în București fiind mai ridicată, și anume 40%. În termeni economici, suma nu va fi suficientă 
pentru a repara daunele majore sau totale suferite de o clădire, însă ea îi permite proprietarului să 
facă anumite reparații fără a depinde de surse din exterior.  

Există dificultăți cu privire la aplicarea cerințelor de asigurare obligatorie, care le revin autorităților 
locale, inclusiv Primăriei Municipiului București. Autoritățile locale, care sunt responsabile de 
aplicarea cerinței privind asigurarea obligatorie, nu dispun nici de mijloacele tehnice și nici de 
stimulentele politice necesare pentru a-și realiza mandatul legal. Penetrarea a mai crescut ca urmare 
a faptului că creditele ipotecare sunt condiționate de un PAD valid și în urma campaniilor de informare 
pentru a promova PAD-urile corelate cu facturile la utilități. De exemplu, Primăria Brașov a introdus 
un pliant cu PAID care le-a fost trimis proprietarilor împreună cu facturile la utilități, ceea ce a dus la 
o creștere a noilor PAD-uri încheiate în respectivul an. Organismul de reglementare a propus mai 
multe amendamente, care ar putea intra în vigoare în anul calendaristic 2020. O analiză tehnică 
realizată de Banca Mondială asupra proiectului de lege sugerează că, în cazul în care intră în vigoare 
sub forma actuală, amendamentele ar putea avea potențialul de a reduce gradul de penetrare al 
asigurărilor și ar putea submina sustenabilitatea financiară a PAID.  

Se așteaptă ca autoritățile locale să acopere asigurarea pentru locuințele sociale pe care le dețin; 
beneficiarii de asistență socială sunt și ei acoperiți. Pentru cei din urmă, listele cu beneficiarii eligibili 
și plata asigurării va fi suportată de Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecții Sociale.  

Sinteza analizei cu privire la riscul seismic în Capitală 

Bucureștiul prezintă un risc seismic ridicat, necesitând atenție și acțiuni sporite din partea 
decidenților. Populația Bucureștiului este în creștere. Mare parte a clădirilor și infrastructurii Capitalei 
a fost construită înainte de apariția reglementărilor obligatorii de proiectare seismică și necesită 
lucrări de consolidare. Chiar și fondul construit între anii 1963 (anul primei reglementări tehnice 
obligatorii de proiectare seismică) și 1977 (anul în care paradigma proiectării seismice a fost complet 
schimbată ca urmare a învățămintelor cutremurului de la 4 martie) trebuie evaluat seismic și, la 
nevoie, consolidat. Aici intră atât locuințe private, cât și infrastructură critică pentru funcționarea 
orașului, și anume: școli, spitale, rețeaua de transport, unitățile critice pentru răspuns la situații de 
urgență și clădirile administrative. Modelarea și scenariile bazate pe cutremurul din Vrancea, care însă 
au luat în calcul populația și nivelul de dezvoltare din prezent sugerează pagube directe ridicate, care 
ar putea avea un impact semnificativ asupra PIB-ului, cu impacturi și pierderi socio-economice 
indirecte severe. Combinația dintre o densitate crescută de persoane și active economice, și 
deteriorarea/îmbătrânirea infrastructurii înseamnă că și în anii următori riscul va continua să crească, 
dacă nu se iau măsuri rapide pentru a reduce și gestiona riscurile seismice.  

Provocările cheie și recomandările de abodare a acestor recomandări sunt redate pe scurt în tabelul 
de mai jos. Recomandarea generală este aceea ca Primăria București să adopte o abordare holistică 
în ceea ce privește managementul riscurilor de dezastre. Această abordare trebuie să aibă în vedere 
trei aspecte cheie: (1) elementele expuse la risc (inclusiv infrastructura publică și rezidențială, 
infrastructura critică, etc.); (2) capacitatea de evalua riscul, de a-l reduce și de a gestiona impactul 
riscului prin pregătirea în caz de urgență; și (3) dimensiunile socială și financiară. Deși o analiză mai 
detaliată și recomandările de strategie fac obiectul livrabilelor din Componenta 4, complementare 
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, câteva recomandări cheie sunt propuse mai jos: 

  

 
clasa B  (cu pereții exteriori din diferite materiale care nu au rezultat dintr-un proces termic sau chimic), suma asigurată este de 10.000 €, iar 
prima de asigurare este de 10 €. 
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3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

3.1. Capitalul natural și infrastructura verde/albastră 

Nivelul redus de conectivitate, 
multifuncționalitate și gestiune socială al spațiilor 
verzi și acvatice din municipiului București 

Promovarea conceptului de infrastructură verde-
albastră 

 

Capacitatea redusă a spațiilor verzi și acvatice de 
a genera servicii ecosistemice adaptate 
comunităților umane 

Corelarea investițiilor publice în componentele 
infrastructurii verde-albastră cu așteptările utilizatorilor 
acestora 

Conectarea deficitară din punct de vedere 
structural și funcțional a spațiilor verzi și acvatice, 
atât în interiorul orașului, cât și cu componentele 
din exterior 

Stabilirea relației structurale și funcționale dintre 
componentele infrastructurii verde-albastră a 
municipiului București și cea din Regiunea de 
dezvoltarea București-Ilfov, cu prioritate pentru Parcul 
Natural Văcărești (conturarea de coridoare ecologice 
spre ieșirea din București); 

 

Dezvoltarea de conectori în zonele cu continuitate 
redusă a rețelei de spații verzi și acvatice. 

Atractivitatea foarte scăzută a zonei Văcărești 
pentru locuitorii municipiului București 

 

Valoarea ecologică redusă a zonei, care 
funcționează în prezent mai mult ca o capcană 
urbană pentru speciile de mamifere, amfibieni și 
reptile 

Realizarea de amenajări pentru managementul 
vizitatorilor, dar și al biodiversității în zona Parcului 
Natural Văcărești, pentru creșterea atractivității acestui 
spațiu și orientarea lui mai mult spre valorificare socială 
concomitent cu conservare a naturii; 

Amenajarea deficitară a Pădurii Băneasa care este 
valorificată destul de dezordonat de către diferite 
categorii de vizitatori 

 

Conectarea redusă din punct de vedere al 
circulației cu alte zone forestiere din proximitate 

 

Promovarea de proiecte imobiliare în Pădurea 
Băneasa 

Păstrarea integrității structurale si funcționale a Pădurii 
Băneasa și dezvoltarea de infrastructuri minimale 
pentru vizitatori (infrastructuri pentru sport, piste de 
biciclete, alei, spații pentru activități creative) 

Conectivitatea ecologică și socială redusă a zonei 
Colentina, care reduce semnificativ serviciile 
ecosistemice produse. 

Asigurarea conectivității funcționale în lungul râului 
Colentina, prin realizarea de piste pietonale și ciclabile, 
dar și prin asigurarea continuității spațiilor verzi cu acces 
public; 

Acumularea de poluanți în sedimente, ce 
favorizează degradarea calității apei și 
accentuarea problemelor de eutrofizare 

Decolmatarea lacurilor din lungul Colentinei și din 
unele parcuri din municipiul București (de exemplu, 
Tineretului, Național, Sticlăriei); 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

Creșterea impactului temperaturilor ridicate 
asupra calității apelor lacurilor și râului 
Dâmbovița, care implică inclusiv o creștere a 
temperaturii apei, cu efecte asupra ecosistemelor 
acvatice. 

Creșterea dinamicii apei în zona lacurilor și a râului 
Dâmbovița pentru reducerea problemelor de încălzire a 
apei; 

Existența unei cereri semnificative pentru 
desfășurarea de activități de pescuit și existența 
unor activități ilegale, ce pot avea implicați în 
sănătatea populației 

Introducerea faunei piscicole în lacuri pentru utilizarea 
controlată pentru pescuit (mai ales în lacurile din 
parcuri, a căror apă se înlocuiește anual); 

Integrarea deficitară a Lacului Morii și a canalului 
Dâmboviței în ecosistemul urban al municipiului 
București 

Promovarea de proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice generate de Lacul Morii și de canalul 
Dâmboviței 

Degradarea avansată a digurilor și a zonelor de 
mal 

Refacerea digurilor și a zonelor de mal, implicit cu 
considerarea creșterii siguranței pentru diferite categorii 
de utilizatori; 

Amplificarea problemelor de depozitare a 
deșeurilor din construcții în zona incintelor 
inundabile situate în zona Giulești-Sârbi și 
reducerea artificială a zonelor inundabile. 

Interzicerea umplerii cu deșeuri din construcții a 
incintei inundabile din zona Giulești-Sârbi, dar și a 
dezvoltării de suprafețe construite; 

Cererea ridicată de desfășurare a unor sporturi 
acvatice în municipiul București 

Crearea unor zone care să poată fi utilizate organizat 
pentru diferite sporturi acvatice; 

Deficitul acut de spații verzi pe malurile lacului 
Morii 

Extinderea suprafețelor verzi funcționale, în zona 
incintelor inundabile; 

Tendința de degradare a vegetației și a 
infrastructurii aferente parcurilor municipiului 
București 

Reabilitarea parcurilor municipiului București, atât prin 
înlocuirea treptată a vegetației îmbătrânite sau afectate 
de diferite infrastructuri (înlocuirea treptată a 
vegetației), dar și cu infrastructuri insuficiente sau 
depășite (Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Carol, etc.) 

Starea avansată de degradare a grădinilor 
complexelor rezidențiale 

Promovarea unor programe de refacere a modului de 
delimitare, al vegetației ierbacee și a arborilor din 
grădinile de blor 

Creșterea accentuată a unor dotări care 
aglomerează parcurile și nu sunt agreate de 
vizitatori 

Orientarea programelor de reabilitare a parcurilor 
către asigurarea unor condiții optime pentru relaxare, 
recreere, sport și desfășurarea activităților creative, în 
defavoarea celor de agrement. 

Tendința de degradare a spațiilor verzi din 
aliniamentele stradale 

 

Tendința de omogenizare excesivă a speciilor de 
arbori utilizate în aliniamentele stradale 

 

Păstrarea diversității fondului de arbori din 
municipiului București, prin introducerea unor specii cu 
prioritate autohtone, mai ales în parcuri (de exemplu, 
frasin, tei, stejar, ulm) și a unor specii alohtone care și-
au dovedit viabilitatea în timp (de exemplu, stejar roșu 
american, arțar american). Nu trebuie încurajată 
introducerea dominantă a unei specii (ex. platanul), 
întrucât se crează condiții optime pentru afectarea 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

Apariția unor specii invazive cu tendințe de 
extindere necontrolată 

 

Reducerea semnificativă a speciilor de arbori 
autohtoni 

 

Reducerea semnificativă a suprafețelor ocupate 
de arbuști 

funcționalității spațiilor verzi în cazul apariției unor 
specii/boli. 

Tendința de degradare a vegetației și a 
infrastructurii aferente parcurilor municipiului 
București 

Reabilitarea parcurilor municipiului București, atât prin 
înlocuirea treptată a vegetației îmbătrânite sau afectate 
de diferite infrastructuri (înlocuirea treptată a 
vegetației), dar și cu infrastructuri insuficiente sau 
depășite (Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Carol, etc.) 

Accentuarea problemelor determinate de speciile 
invazive 

Accentuarea problemelor de salubritate 
determinate de terenurile abandonate 

Asigurarea unui management minimal al spațiilor 
abandonate, care să includă și eliminarea speciilor 
invazive (oțetar, ambrozie, etc.), dar și a acelora care se 
constituie în risc pentru sănătatea populației (șobolani, 
căpușe). 

Inserția de spații rezidențiale noi cu accesibilitate 
redusă la parcuri și/sau fără a fi dublate de spații 
verzi publice 

Dezvoltarea de spații verzi publice în zonele 
rezidențiale cu accesibilitate redusă la spații verzi 

3.2. Factorii de calitate ai mediului și poluarea (apei, aerului, solului, fonică) 

Calitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, 
zgomot, radiație electromagnetică) în municipiul 
București nu asigură un mediu curat și sănătos 
pentru locuitori. 

 

Controlul traficului rutier în zonele în care sunt depășite 
concentrațiile maxime admise (inclusiv considerea unor 
zone cu excluderea traficului) 

 

Asigurarea cursivității traficului rutier pentru limitarea 
volumului de noxe emise în atmosferă. 

 

Diminuarea parcului auto non Euro, Euro1 și Euro 2, prin 
introducerea de prevederi legislative și fiscale adecvate. 

 

Trecerea transportului public către autovehicule cu 
performanțe superioare în ceea ce privește standardele 

de mediu 

 

Descurajarea utilizării materialelor închise la culoare și 
pe bază de asfalt/bitum pentru reducerea incidenței 
insulei de căldură și a compușilor organici volatili 
Îmbunătățirea calității spațiilor verzi prin reconsiderarea 
introducerii stratului ierbaceu și arbustiv, inclusiv în zona 
aliniamentelor stradale și a grădinilor de bloc. 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

 

Controlul utilizării combustibililor la spațiile rezidențiale 
care nu sunt conectate la rețeaua centralizată de 
furnizare a agentului termic, mai ales în timpul iernii. 

 

Controlul evacuărilor de gaze de descompunere din 
casetele colectoare ale municipiului București. 

 

Limitarea utilizării abuzive a sistemelor de sonorizare în 
zonele de trafic (claxon, sirene) 

Îmbunătățirea continuă a calității infrastructurilor de 
transport pentru reducerea poluării aerului și a nivelului 
zgomotului 

 

Controlul respectării condițiilor de mediu impuse pentru 
șantiere 

 

Îmbunătățirea controlului de mediu la agenții economici 
care dețin autorizație de mediu, pentru îmbunătățirea 
gradului de conformare la cerințele legislației de mediu 

Finalizarea construcției stației de epurare a municipiului 
București. 

Rețeaua de monitorizare a factorilor de mediu nu 
furnizează date de calitate, care să permit o 
evaluare corectă a calității factorilor de mediu, în 
special pentru componenta aer îndreptată nu 
numai spre o acoperire spațială mai bună, dar și 
spre considerarea mai multor substanțe 
relevante, multe dintre ele emergente. 

 

Reconfigurarea și extinderea rețelei de monitorizare a 
calității mediului din municipiul București prin 
considerarea de noi puncte de măsurătoare și a noi 
substanțe relevante (benzenul pentru aerul urban, 
pesticidele, biocidele și medicamentele pentru apele 
uzate). 

Măsuri urgente trebuie promovate pentru 
limitarea incidenței smogului fotochimic, un 
fenomen cu prezență evidentă în municipiul 
București. 

 

Controlul traficului rutier în zonele în care sunt depășite 
concentrațiile maxime admise la precursorii ozonului 
(inclusiv considerea unor zone cu excluderea traficului). 

Introducerea unui sistem de alertare care să permită 
promovarea de măsuri în timp real în condițiile apariției 
de probleme la nivelul concentrațiilor ozonului. 

Colaborarea cu instituțiile de cercetare este o 
prioritate pentru asigurarea fondului de date 
necesar evaluării corecte a stării mediului în 
municipiul București. 

Dezvoltarea de protocoale de colaborare operaționale 
cu instituțiile de cercetare. 

Calitatea mediului intern trebuie să intre în 
atenția autorităților publice responsabile de 
monitorizarea sănătății populației. 

Organizarea sistemului de monitorizare a calității 
mediului intern al populației. 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

Acoperirea totală a municipiului București cu 
servicii de alimentare cu apă, canalizare și 
salubritate este esențială pentru controlul 
calității mediului, în aceeași măsură cu 
îmbunătățirea calității acestor servicii. 

Acoperirea totală cu servicii de alimentare cu apă, 
canalizare și salubritate de calitate a municipiului 
București 

Nu toți agenții economici cu impact asupra 
mediului dețin și să respectă prevederile 
autorizațiilor de mediu. 

Controlul respectării prevederilor autorizațiilor de 
mediu într-o manieră care să asigure siguranța 
locuitorilor 

Participarea redusă a publicului în procesul de 
luare a deciziei din domeniul protecției mediului 

Îmbunătățirea participării publicului în procesul de luare 
a deciziei în domeniul protecției mediului 

Capacitate administrativă redusă a instituțiilor de 
mediu 

Îmbunătățirea capacității administrative a instituțiilor de 
mediu cu responsabilități la nivelul municipiului 
București 

Hazarde și riscuri hidrologice. Inundații 

Riscul de manifestare a unor hazarduri hidrologice 
legate de râul Dâmbovița 

Amenajarea sistemelor de desecare aflate sub 
administrarea ANIF pentru evacuarea apelor prin 
pompare din polderul Giulești și realizarea lucrărilor care 
să evacueze natural / gravitațional apele în exces – se va 
initia un studiu de solutie(Nota Conceptuala) urmat de 
Studiu de (Pre)Fezabilitate ; 

Dezvoltarea P.U.G. si a PUZ-urilor Coordonatoare la nivel 
de sectoare va trebui corelată cu zonele de 
inundabilitate aferente Polderului Giulești Sârbi; 
eliberarea avizelor pe baza P.U.G. întocmit. Trebuie 
instituite masuri privind lucrarile si contructiile exitente 
in aceste perimetre 

Evaluarea stării de functionare si siguranta a drenului 
aferent amenajării Lacul Morii și reabilitarea pentru un 
drenaj corespunzător a apelor infiltrate în digurile 
laterale; 

Utilizarea râului Dâmbovița ca receptor pentru apele 
pluviale în sistem separativ și a celor provenite din 
rețeaua de canalizare cu asigurarea unui grad de diluției, 
astfel încât să se încadreze în limitele prevăzute în 
reglementările în vigoare; 

Reamenajarea pentru adaptarea la procesul dinamic al 
albiei care include debite scăzute pentru primenire și 
apariția fenomenului de eutrofizare, prin realizarea 
zonelor de recreere comunitară fiind utilizate și ca zone 
inundabile în perioadele de ape mari. 

Riscul de manifesate a unor hazarduri hidrologice 
legate de râul Colentina 

Utilizarea văii Colentina și a salbei de lacuri aferente ca 
receptor pentru apele pluviale în sistem separativ și a 
celor provenite din rețeaua de canalizare cu asigurarea 
unui grad de diluției, astfel încât să se încadreze în 
limitele prevăzute în reglementările în vigoare. 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

Lucrari pentru marirea capacitatii evacuatorilor pentru 
barajele in aval de amenajarea Buftea in concordanta cu 
normativele in vigoare, corelate cu expertizele tehnice 
de functionare in siguranta si cu regulamentele de 
exploatare. 

Realizarea unui studiu bazinal (Arges, Dambovita, 
Colentina) actualizat prin care sa se releve actiunile 
necesare pentru protectia impotriva inundatiilor, 
incluzand analiza intitutionala amanuntita privitoare la 
regimul terenurilor si obiectivelor, exproprieri necesare, 
reabilitari, etc... 

Rețeaua de canalizare este subdimensionată prin 
raportare la reglementările tehnice în vigoare 

Dezvoltarea sistemului de colectare va trebui realizată 
în concordanță̆ cu PUG-ul orașului; 

Corelarea debitelor pluviale pentru frecvențe de 1/10 cu 
capacitatea de preluare a receptorilor. 

Formarea depozitelor de sedimente / blocajelor la 
nivelul colectoarelor de canalizare din cauza 
vitezei reduse de scurgere 

Modificarea secțiunii de curgere pe timp uscat a 
colectoarelor principale; 

Devierea debitelor pe timp uscat pentru creșterea 
vitezelor de curgere și prevenirea formării depozitelor. 

Sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate nu 
este în totalitate  conform cu cerințele directivelor 
europene privind calitatea apei evacuate în 
emisarii receptori 

Realizarea unei stații de epurare de mare performanță; 

Reabilitarea rețelei de canalizare pentru reducerea 
debitelor infiltrate; 

Limitarea efectelor negative asupra calității apei în 
emisar prin realizarea unei acumulări laterale (Polder) 
aval de SEAU Glina, în zona Bălăceana, pentru preluarea 
vârfurilor de viitură și reținerea sedimentelor (proces 
controlat de epurare naturală / decantare). 

Riscul de apariție a unor hazarduri hidrologice 
legate de sistemul de canalizare din Capitală 

Zona de Nord a mun. București: utilizarea văii Colentina 
și a salbei de lacuri aferente ca receptor pentru apele 
pluviale în sistem separativ și a celor provenite din 
rețeaua de canalizare cu asigurarea unui grad de diluției, 
astfel încât să se încadreze în limitele prevăzute în 
reglementările în vigoare; 

Zona centrală a mun. București: utilizarea râului 
Dâmbovița ca receptor pentru apele pluviale în sistem 
separativ și a celor provenite din rețeaua de canalizare 
cu asigurarea unui grad de diluției, astfel încât să se 
încadreze în limitele prevăzute în reglementările în 
vigoare; 

Zona de Sud a mun. București: utilizarea lacului Văcărești 
pentru preluarea exclusivă a apelor pluviale și 
descărcarea acestora prin respectarea legislației în 
vigoare; 

Amenajarea pentru preluarea apelor pluviale din zona 
metropolitană a râurilor Dâmbovița, Mangu, Cânic, 
Ciorogârla, văii Pasărea, Lacurilor Mogoșoaia și Cernica, 
precum și reabilitarea canalelor ANIF. 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

Probleme legate de transportul de sedimente, 
respectiv riscul de colmatare și de eutrofizare a 
principalelor cursuri de apă din zona Capitalei 
(Dâmbovița, Argeș, Colentina) 

Problema asigurării rezervei de apă pentru municipiul 
București din râul Argeș poate fi rezolvată prin 
operaționalizarea Acumulării Ogrezeni 

Problemele de eutrofizare trebuie abordate la nivelul 
ambelor bazine hidrografice, Colentina și Dâmbovița, și 
trebuie asigurate debitele de primenire și / sau 
combatere a eutrofizării. 

Limitarea efectelor negative asupra calității apei în 
emisar prin realizarea unei acumulări laterale (Polder) 
aval de SEAU Glina, în zona Bălăceana, pentru preluarea 
vârfurilor de viitură și reținerea sedimentelor (proces 
controlat de epurare naturală / decantare). 

Hazarduri și riscuri climatice 

În marea majoritate a cazurilor, între oraș (Filaret) 
și zona periurbană (Afumați și Băneasa) se disting 
diferențieri nete ale valorilor medii și maxime ale 
indicilor de extreme termice și pluviometrice 
(ClimPACT), demonstrând influența urbană 
pronunțată în modificarea climatului regional și, în 
unele cazuri, amplificarea hazardelor climatice. 

 

Temperatura aerului este modificată considerabil 
de oraș, fiind de obicei mai mare decât a arealului 
din jur, influențând astfel dinamica atmosferică 
locală și determinând modificarea tuturor 
parametrilor meteorologici. Față de arealul din 
imediata vecinătate, orașul are o temperatură 
medie multianuală cu 0,9-1,2°C mai mare, dar 
diferențele instantanee au frecvent valori de 4-
6°C. Temperaturile maxime absolute din perioada 
analizată au depășit 42°C, iar minimele au coborât 
sub -22°C în oraș și sub -26°C la periferie. 

 

Influența orașului este semnificativă atât în cazul 
extremelor termice pozitive, pe care le amplifică, 
cât și în cazul extremelor termice negative, pe 
care de multe ori le atenuează. De asemenea, se 
evidențiază un regim diurn al influenței orașului în 
cazul mai multor hazarde termice. De exemplu, 
valurile de căldură sunt mai frecvente, mai intense 
și mai îndelungate în oraș față de periferie, 
diferențierea fiind pusă mai bine în evidență pe 
timpul nopții 

Înființarea, la nivel metropolitan (București și Ilfov) a 
unui comitet consultativ/grup de lucru permanent pe 
tema schimbărilor climatice, respectiv elaborarea, cu 
ajutorul acestuia, implementarea și monitorizarea unui 
Plan de Acțiune Regional pentru Adaptarea la 
Schimbările Climatice.  

Reducerea poluării urbane, pentru a diminua contribuția 
acesteia la încălzirea locală, mai ales prin implementarea 
măsurilor cuprinse în Planul Integrat de Calitate a 
Aerului București 2018-2022. Actualizarea acestuia la 
momentul expirării.   

Implementarea, cu ajutorul ANM și a altor entități din 
domeniul situațiilor de urgență, a unor coduri de 
avertizare și alertă adaptate extremelor termice și 
pluviometrice din mediul urban. 

Includerea, cu prilejul adoptării noului PUG, a unor 
regulamente urbanistice care să stipuleze cerințe clare 
pentru dezvoltatori cu privire la combaterea insulei de 
căldură urbană și adaptarea la schimbările climatice. 
Finalizarea Registrului Spațiilor Verzi al Capitalei.  

Implementarea de măsuri de conștientizare și educație 
a populației privind impactul orașului asupra extremelor 
termice și necesitatea adaptării stilului de viață. 

Crearea unor materiale de informare specializate pentru 
diferite categorii de utilizatori (turiști, oameni de afaceri, 
public larg) cu privire la riscul climatic.  

 

Temperatura suprafeței urbane este, în general, 
considerabil mai mare decât cea din arealul 
înconjurător; vara, temperatura suprafeței 
urbane ajunge frecvent în București la valori medii 
de peste 40°C, ziua, și peste 22°C, noaptea 

Utilizarea combinată a imaginilor satelitare și a datelor 
de la suprafață, pentru analiza de detaliu, la scară intr-
urbană (cartier, circumscripție etc.) și pentru a putea 
surprinde toată complexitatea fenomenului de insulă de 
căldură urbană (zi-noapte, cer senin-cer acoperit etc.), în 
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În cadrul orașului apar diferențieri importante ale 
valorilor LST, determinate de acoperirea terenului 
și utilizarea diferită a spațiului; se conturează 
astfel valori diferite ale hazardului termic urban, 
iar analiza cu ajutorul imaginilor satelitare MODIS 
și, în special, Landsat trebuie să abordeze și scara 
intra-urbană; cele mai calde sunt circumscripțiile 
de recensământ din zona centrală și suprafețele 
urbane continue 

 

Insula de căldură urbană este bine evidențiată în 
timpul nopții și mai puțin accentuată ziua, când 
temperatura crește foarte mult și în zona rurală 
din jurul orașului. 

 

vederea prioritizării unor intervenții publice (de ex. spații 
verzi, zone pietonale umbrite, cișmele stradale, parcări 
înierbate etc.) 

Corelarea datelor de temperatură cu alte informații 
relevante pentru a explica producerea temperaturilor 
extreme, pe de-o parte, și pentru a cuantifica riscul 
termic urban, pe de altă parte – informații necesare, 
spre exemplu, comitetelor pentru situații de urgență. 

Realizarea și transmiterea de prognoze meteorologice 
personalizate, conform caracteristicilor diferitelor 
cvartale, cartiere sau unități de recensământ.  

Amenajarea unor puncte de prim ajutor permanente, în 
fiecare zonă din Capitală. Sprijinirea funcționării 
centrelor de permanență medicală.  

Educarea populației în privința comportamentului în caz 
de caniculă (de ex. prin copii, președinți de asociații de 
proprietari/administratori, biserici, ONG-uri, centre 
sociale etc.).  

Co-interesarea, prin acordarea unor facilități, a 
întreprinzătorilor privați în aplicarea unor măsuri de 
reducere sau încetare a programului de lucru în cazul 
producerii unor evenimente meteorologice extreme. 

Municipiul București este afectat de o serie de 
hazarde meteorologice complexe (polei, ceață, 
viscole), care au la bază acțiunea conjugată, în 
diferite grade, a temperaturii aerului, 
precipitațiilor atmosferice și vântului 

 

Efectul orașului asupra hazardelor meteorologice 
complexe este observabil în cazul unor fenomene 
precum descărcările electrice, grindina, ploile și 
aversele de ploaie, ninsoarea și aversele de 
ninsoare, stratul de zăpadă și ceața, dar alte 
fenomene nu sunt influențate sesizabil de mediul 
construit, cum este cazul poleiului, chiciurii sau 
viscolului. 

Monitorizarea detaliată a parametrilor meteorologici 
pentru a putea surprinde în timp util impactul local al 
evoluției climei, prin instalarea de mini-stații meteo / 
senzori (eventual integrați cu cei care măsoară nivelul 
poluării) în cât mai multe zone din Capitală și racordarea 
acestora la un centru de monitorizare.  

Informarea mai eficientă a populației cu privire la 
prognozele de producere a unor hazarde meteo (de ex. 
pe modelul Ro-Alert). 

În timpul sezonului cald insula urbană de căldură 
poate produce intensificarea precipitațiilor lichide 
în zonele centrale, în timp ce în sezonul rece 
orașul are efect de diminuarea a convecției, iar 
aversele de ninsoare sunt mai frecvente la 
periferie. O situație similară se produce și în cazul 
grindinei 

Elaborarea de studii periodice privind caracteristicile 
precipitațiilor lichide și solide în vederea dimensionării 
corespunzătoare a rețelei de evacuare a apei pluviale  

Implementarea unor soluții tehnice care să limiteze 
colmatarea gurilor de canal cu deșeuri sau resturi 
vegetale. 

În perioada 1981-2018 s-au remarcat tendințe de 
scădere a frecvenței zilelor cu chiciură, ploaie, 

Dezvoltarea unei rețele de monitoprizare meteorologică 
mai deasă, amplasată în areale microclimatice specifice. 
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ninsoare, strat de zăpadă și ceață. Frecvența mai 
scăzută a acestor fenomene nu conduce automat 
la scăderea potențialului de a produce pagube 
materiale și pierderi de vieți omenești. 

 

Monitorizarea (de către Poliția Locală sau de către alte 
entități desemnate de primării) și aplicarea mai drastică 
a sancțiunilor cu privire la deszăpezirea trotuarelor pe 
durata sezonului rece.  

Implementarea unei politici de parcare ferme, care să 
elibereze trotuarele și benzile de circulație ocupate de 
vehicule parcate neregulamentar și care împiedică 
acțiunea utilajelor de deszăpezire.  

Influența orașului se resimte prin creșterea 
frecvenței vitezelor mici și scăderea frecvenței 
vitezelor mari și mai puțin în valorile propriu-zise 
ale vitezei vântului. În perioada analizată, 
procesul de urbanizare a indus modificări ale 
suprafeței urbane (regim de înălțime, rugozitate 
etc.), ceea ce a determinat scăderea accentuată a 
vitezei maxime a vântului 

Elaborarea unor studii de specialitate pentru a 
determina fezabilitatea utilizării potențialului eolian loca 
pentru producția de energie electrică.  

Elaborarea unui studiu privind specii de arbori reziliente 
la climatul local în schimbare din municipiul București și 
adoptarea unui regulament / proces transparente de 
toaletare a copacilor de pe spațiile publice în vederea 
prevenirii unor incidente pe durata vijeliilor sau a altor 
fenomene (de ex. freezing rain) 

Monitorizarea permanentă (de ex. de către Poliția 
Locală) a stării fațadelor și acoperișurilor clădirilor 
publice și private care sunt vulnerabile a fenomene 
meteo exterme și implementarea unor măsuri de 
constrângere/încurajare a proprietarilor pentru 
repararea acestora.  

Trecerea în subteran a cât mai multor cabluri (de 
eenergie electrică, telecomunicații etc.) pentru a evita 
avarierea acestora și punerea în pericol a populației pe 
durata unor vijelii.  

În următoarele decenii, Bucureștiul va fi mai cald 
în ambele scenarii considerate (extrem și 
moderat). Se disting tendințe foarte clare de 
creștere a valorilor temperaturii medii, maxime și 
minime zilnice.  

 

Până în 2040, vor fi cu circa 7-8 cazuri mai multe 
zile de vară și cu 10-12 cazuri mai multe zile 
tropicale. Numărul de zile cu temperaturi de peste 
35 grade Celsius și de nopți tropicale va crește cu 
3-10 (funcție de scenariu).  

 

Diferența termică dintre zi și noapte are tendința 
să fie tot mai mare în următoarele două decenii, 
ca urmare a creșterii mai accentuate a 
temperaturii maxime față de cea minimă 

Adoptarea unor planuri și regulamente de urbanism 
favorabile realizării unor imobile adaptate la frecvențe, 
intensitate și durată mai mare a valurilor de căldură. 

Extinderea suprafețelor verzi și acvatice, dar și a celor 
umbrite de pe principalele trasee pietonale, printr-un 
program multianual de plantare a copacilor. 

Creșterea numărului de cișmele și fântâni stradale, cu 
precădere în zonele cu cea mai ridicată temperatură a 
suprafețelor.  

Dotarea tuturor mijloacelor de transport în comun și a 
clădirilor publice cu instalații funcționale de climatizare.  

Adoptarea de măsuri de conștientizare și educație a 
populației pentru crearea unei atitudini participative la 
măsurile de adaptare a orașului la noi condiții climatice. 

Amenajarea unui număr mai mare de locuri de prim-
ajutor, de relaxare și refacere a organismului în condiții 
de stres termic accentuat, inclusiv în PPP.  

Elaborarea unor studii sectoriale periodice pentru 
diferite categorii de utilizatori (sector energetic, turism, 
transporturi etc.). 
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Continuarea investițiilor în dotarea și modernizarea 
sistemelor de urgență (ambulanță, SMURD, unități de 
primire a urgențelor etc.), pentru a face față numărului 
mare de solicitări din perioadele caniculare. 

Colaborarea cu diverși stakeholderi locali (ONG-uri, 
centre sociale ale primăriilor, Poliție Locală, medici de 
familie etc.) pentru a descuraja deplasările persoanelor 
vulnerabile în perioadele caniculare (de ex. livrarea 
produse și medicamente la domiciliu, îngrijire medicală 
la domiciliu etc.)  

Extinderea la nivelul întregii Capitale a sistemului de 
pubele îngropate pentru a evita poluarea olfactivă și 
chiar riscul îmbolnăvirii populației în sezonul cald.  

Vor fi tot mai puține zile în care temperatura 
scade sub 0°C la București în următoarele două 
decenii, tendințele fiind similare în cele două 
scenarii considerate. 

 

Temperaturile mai mari din următoarele două 
decenii vor conduce la modificări substanțiale ale 
necesarului energetic de răcire și de încălzire a 
Bucureștiului, având ca reper temperaturile medii 
zilnice de 15,5°C, pentru încălzire, și 22,0°C, 
pentru răcire. Astfel, va crește necesarul de 
energie pentru răcire în sezonul cald și va scădea 
cel necesar pentru încălzire în sezonul rece. 

Adaptarea planurilor de investiții ale CET-urilor din 
Capitală, în vederea redimensionării producției în 
cogenerare (scăderea celei de energie termică și 
sporirea celei de energie electrică).  

Redimensionarea, odată cu lucrările de înlocuire, a 
conductelor de transport a energiei termice la condițiile 
climatice actuale.  

Spriijinirea punerii în aplicare a planurilor de investiții ale 
operatorilor de transport și energie electrică, în vederea 
reducerii riscului de întrerupere a furnizării în perioadele 
de vârf din sezonul cald, când funcționează aparate de 
aer condiționat.  

Implementarea unor soluții de reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe (inclusive de ordin cromatic) care 
să nu accentueze fenomenul creștere a temperaturii 
interioare în sezonul cald și combinarea acestora cu alte 
soluții integrate: de ex. acoperișuri și fațade verzi.   

Creșterea flexibilității contractelor cu operatorii de 
deszăpezire, prin adaptarea acestora la numărul tot mai 
mic de zile cu zăpadă și limitarea costurilor fixe.  

În următoarele două decenii se distinge tendința 
lentă ca perioadele cu precipitații să fie mai 
restrânse, iar perioadele secetoase se vor extinde 
în ambele scenarii. Așadar, climatul Capitalei va 
avea o ușoară tendință de aridizare.  

Extinderea suprafețelor verzi și a celor acvatice pentru 
reducerea impactului valurilor de căldură 

Amenajarea unor bazine de retenție a apei pluviale 
pentru irigarea mai frecventă a spațiilor plantate, 
stropirea străzilor etc. Implementarea de sisteme 
automatizate de irigații a spațiilor verzi, bazate pe 
senzori de umiditate.  

Reabilitarea / modernizarea sau forarea de noi puțuri 
subterane pentru alimentarea cu apă a Capitalei în 
perioadele caniculare.  

Finalizarea casetelor de transport a apei brute de la 
Acumularea Ogrezeni (Argeș) la stația de tratare Crivina.  
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Se distinge o tendință de concentrare a valorilor 
mari ale riscului climatic  în partea centrală a 
orașului, generată de suprapunerea celor mai 
mari valori de temperatură și a unor caracteristici 
demografice (de exemplu, concentrarea 
populației îmbătrânite) și de habitat (de exemplu, 
ponderea clădirilor fără reabilitare termică) care 
generează vulnerabilitate ridicată. 

 

Adoptarea de soluții urbanistice și măsuri fiscale care să 
limiteze extinderea suprafețelor betonate și să 
încurajeze inițiativele private de . 

Riscul seismic 

În timp ce evaluarea riscului la nivel național 
există, împreună cu mai multe studii pentru 
București, granularitatea, robustețea și caracterul 
datelor disponibile sunt limitate.  

În momentul de față, cunoștințele despre riscul 
seismic se concentrează pe expertizele tehnice 
realizate pentru clădirile rezidențiale multietajate. 
Nici pentru clădirile de locuințe nu se cunoaște pe 
deplin riscul seismic, deoarece multe clădiri 
construite înainte de cutremurul din 4 martie nu 
au fost evaluate. 

 Clădirile publice nu sunt evaluate în mod 
sistematic. Din cauza datelor limitate despre 
infrastructura critică și activele publice existente, 
precum și despre clădirile private, există o 
nesiguranță în ceea ce privește adevărata 
magnitudine a vulnerabilității seismice, și din 
cauza acesteia intervențiile de politică nu pot fi 
direcționate în mod eficient. 

Concentrarea comunicării și eforturilor de 
reducere a vulnerabilității exclusiv pe clădirile 
rezidențiale deja expertizate conduce la 
subestimarea, de către toți factorii societății, a 
fondului construit în pericol, respectiv la 
minimizarea măsurilor necesare pentru reducerea 
vulnerabilității orașului. 

 

Determinarea răspunsului seismic așteptat al terenului 
din municipiul București în vederea realizării 
microzonării seismice. Este nevoie să se investească într-
o evaluare curpinzătoare a terenului, pentru a înțelege 
mai bine potențialele amplificări ale vibrațiilor clădirilor 
în timpul unor cutremure majore generate de sursa 
seismică Vrancea, în vederea definirii detaliate și 
punctuale a cerințelor seismice pentru proiectare și 
consolidare. 

Dezvoltarea unei baze de date cu elementele expuse la 
risc (clădiri rezidențiale și publice, infrastructură de 
transport, rețele de utilități) ce conține metadatele 
importante pentru analiza de risc seismic (de exemplu, 
pentru clădiri: poziție, an construcție, material de 
construcție, structura de rezistență, regim de înălțime, 
destinație). Aceste metadate permit gruparea 
elementelor la risc în tipologii ce au aceleași 
caracteristici de fragilitate / vulnerabilitate seismică. 

Efectuarea analizei de risc seismic pentru municipiul 
București, pentru fundamentarea deciziilor de 
intervenție și prioritizarea lucrărilor de consolidare în 
funcție de resursele disponibile. Analizele de risc seismic 
(finalizate cu obținerea pierderilor siesmice așteptate), 
urmate de analiza economică (de tip cost-beneficiu) pot 
fi folosite și pentru a fundamenta deciziile de investiție. 

 

Abordarea actuală de determinare a riscului 
seismic prin expertizare tehnică clădire cu clădire 
nu este fezabilă având în vedere limitările de 
resurse și timp. 

Programele și intervențiile existente se 
concentrează în principal pe intervențiile de 
consolidare, răspunzând la solicitări punctuale. 
Majoritatea acțiunilor publice se concentrează pe 

Prioritizarea și etapizarea colectării datelor: Este 
necesară dezvoltarea unei metodologii care să permită 
filtrarea treptată a analizei, pentru a determina 
vulnerabilitatea fondului construit, respectiv 
necesitatea elaborării expertizelor și proiectelor tehnice 
și prioritizarea lucrărilor de intervenție în vederea 
reducerii riscului seismic al clădirilor în funcție de 
consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor, de rolul 
lor în siguranţa publică şi acțiunile de răspuns post-
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consolidarea clădirilor (publice și private), urmând 
o abordare bazată pe cerere (i.e. răspunzând la 
solicitări specifice ale agențiilor guvernamentale 
sau ale asociațiilor de proprietari/proprietarilor). 
Nu există o abordare strategică, care ar avea în 
vedere o varietate de criterii pentru prioritizarea 
intervențiilor specifice. 

hazard, precum și consecințele socio-economice ale 
prăbușirii sau avarierii lor. Acest lucru este valabil atât 
pentru clădirile publice, cât și pentru cele rezidențiale. 

Folosirea co-beneficiilor: Există oportunitatea de a 
combina investițiile seismice cu cele de adaptare la 
schimbările climatice. De exemplu, integrând măsurile 
de îmbunătățire a rezilienței seismice, cu cele de 
funcționare modernă și de eficiență energetică, într-un 
singur plan de îmbunătățire a unei clădiri. 

În ciuda rolului vital pe care îl pot juca activele 
publice în măsurile de reducere a riscului sau de 
intervenție post-cutremur, clădirile publice din 
Municipiul București nu au făcut obiectul unei 
evaluări sistematice a vulnerabilității lor, pentru a 
informa și a acorda prioritate unor programe de 
investiții dedicate. Nu există un registru digitalizat 
al activelor publice care să permită 
actualizarea/stocarea datelor de risc critice. 

Colectarea de date suplimentare despre expunerea și 
vulnerabilitatea seismică a activelor publice și 
rezidențiale pentru dimensionarea și direcționarea 
corespunzătoare a acțiunilor, mai ales colectarea 
sistematică și rafinarea tipurilor de date colectate 
despre fondul construit (atât public cât și privat), pentru 
evaluarea vulnerabilității și pentru fundamentarea 
măsurilor de reducere a riscurilor. 

 

Clădirile publice nu fac obiectul unui program 
dedicat de reducere a riscului seismic. Deși au fost 
și sunt realizate investiții pentru reabilitarea 
acestora, incluzând uneori și lucrări de 
consolidare, investițiile nu sunt prioritizate ținând 
cont de vulnerabilitatea clădirilor, iar lucrările de 
consolidare nu sunt monitorizate pentru a măsura 
progresul în reducerea riscului seismic la nivelul 
orașului. 

Crearea unui program dedicat, prioritizat de reducere a 
riscului seismic pentru clădirile publice și continuarea 
demersurilor deja începute de expertizare, proiectare și 
execuție lucrări de consolidări pentru clădirile publice 
deținute / administrate de PMB. Atenția autorităților 
publice în efortul de reducere a riscului seismic, 
prioritizare și monitorizare a intervențiilor trebuie să se 
reflecte și asupra clădirilor publice, nu doar asupra 
clădirilor rezidențiale. 

Abordarea reducerii riscului seismic trebuie 
integrată cu reziliența seismică a municipiului 
București. 

Crearea cadrului tehnic și legal pentru introducerea și 
operaționalizarea conceptului de rezilientă seismică a 
foncului construit. 

Lipsa unui rol de supraveghere și coordonare în 
ceea ce privește reziliența seismică și o 
coordonarea limitată între agențiile care fac 
legătura între înțelegerea riscurilor, reducerea 
riscurilor, răspuns în situații de urgență și răspuns 
financiar. Împărțirea rolurilor între primăria 
generală și primăriile de sector contribuie la 
complexitatea asociată gestionării activelor 
publice. Lipsa unui rol clar de coordonare cu o 
abordare strategică asupra rezilienței seismice 
(sau, mai amplu, rezilienței la dezastre) precum și 
coordonarea și comunicarea limitate dintre 
diferite autorități și departamente, la diferite 
niveluri ale gestionării riscului seismic conduc la 
un management defectuos al riscului de dezastre. 

Prioritizarea intervențiilor de reducere a riscului 
(consolidare, reconstrucție/demolare): Având la bază 
informații îmbunătățite despre risc, printr-o abordare 
prioritizată, capacitatea instituțională alocată și 
resursele financiare pot ajuta în mod eficient la 
reducerea riscului seismic, la salvarea vieților și la 
evitarea pierderilor materiale. 

 

Este necesară coordonarea între diferitele instituții și 
departamente care administrează clădiri publice, 
respectiv inițiază intervenții de analiză și reducere a 
riscului seismic la nivelul Municipiului București. 
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În absența unui abordări strategice, capacitatea 
instituțională și resursele deja alocate riscă să fie 
disipate în acțiuni care conduc la progrese reduse 
în ceea ce privește reducerea riscurilor și la un 
impact limitat în ceea ce privește viețile salvate și 
pierderile materiale evitate.  

Îmbunătățirea schimbului de informații despre hazard, 
expunere, vulnerabilitate și risc între actorii instituționali 
și dezvoltarea unui sistem de date care să permită 
stocarea, colectarea, analiza și diseminarea datelor, atât 
pentru activele publice, cât și pentru cele private. 

Dificultățile în mobilizarea proprietarilor (și/sau a 
asociațiilor de proprietari) de clădiri aflate în risc 
seismic din cauza numărului insuficient de 
locuințe de necesitate, capacitatății limitate de 
acțiune colectivă, posibilității de a obține beneficii 
economice din spațiile aflate în clădiri vulnerabile, 
etc.) 

 

Îmbunătățirea programului de consolidare a clădirilor de 
locuințe prin acordarea de măsuri suplimentare, în 
paralel / complementar cu  programele de consolidare, 
pentru a accelera progresul pe această temă. 

 

Deși eforturile de comunicare pe această temă s-
au intensificat în ultimii ani, atât din partea 
instituțiilor publice, cât și a societății civile, un 
procent semnificativ de locuitori ai Bucureștiului 
nu sunt conștienți de riscul seismic, iar 
conștientizarea riscului nu conduce mereu la 
mobilizarea spre a lua măsuri de reducere a 
riscului. 

 

Carența datelor existente și o comunicare 
distorsionată în jurul subiectului au contribuit la 
prejudecata conform căreia doar clădirile cu 
„bulină roșie” sunt vulnerabile. Acestea nu 
reflectă adevărata scară a riscului seismic al 
orașului. 

Îmbunătățirea coordonării inter-sectoriale privind 
conștientizarea publicului: Există oportunitatea ca toți 
actorii de la nivel de municipiu și sectoare, nivel național 
și local să îți unească forțele (agențiile care gestionează 
situațiile de urgență, poliția, jandarmeria, precum și 
ministerele de resort (ca Ministerul Educației și 
Cercetării) dar și societatea civilă), pentru a agrea un 
plan general de campanii și activități menite a 
conștientiza diferite grupuri de populație cu privire la 
managementul riscului seismic. Coordonarea ar permite 
o mai bună folosire a resurselor și creșterea capacității 
de a ajunge la anumite grupuri (de exemplu elevi etc.) 

 

Realizarea periodică a unor campanii de conștientizare și 
a unor exerciții de simulare. Există nevoia de a intensifica 
activitățile de conștientizare a publicului, țintind 
anumite segmente ale populației, printre care copiii, 
bătrânii sau grupurile vulnerabile, minoritățile, etc. 
Conform bunelor practici internaționale, pentru a crește 
reziliența la nivel de gospodărie și comunitate, 
autoritățile ar trebui să pună la dispoziția publicului 
informații critice – ca planuri de răspuns la situații de 
urgență, indicarea unor zone de evacuare, sau a unor 
locații strategice în acțiunile post-dezastru (ca școli, 
etc.). 

 

Cunoaștere limitată a impactului financiar direct și 
indirect al dezastrelor la nivelul Municipiului 
București. 

 

Realizarea de evaluări pentru a înțelege mai bine 
dimensiunea potențială a impactului asupra 
Bucureștiului, precum și riscurile financiare la care ar 
putea fi expusă primăria, în baza obligațiilor 
reglementate, și îmbunătățirea oportunităților de a 
preîntâmpina acest lucru prin instrumente și activități 
specifice. Ca parte a evaluării, orașul ar putea modela 
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Provocări, tendințe și nevoi identificate Propuneri de intervenție 

Nivel de penetrare redus pentru asigurarea 
obligatorie împotriva cutremurelor, inundațiilor și 
alunecărilor de teren pentru proprietarii de 
locuințe.  

 

potențialul impact/performanța programelor existente 
de protecție socială pentru diferite scenarii de dezastru, 
și impactul asupra categoriilor cele mai vulnerabile și 
sărace. Uitându-se la comerț și turism, primăria ar putea 
evalua ce impact ar putea avea dezastrele asupra 
acestor sectoare economice, pentru a înțelege mai bine 
impacturile indirecte ale unui dezastru asupra 
economiei și finanțelor orașului. 

Consolidarea coordonării instituționale și analiza 
capacității și aranjamentelor tehnice la nivel local, în 
raport cu obligațiile stipulate prin lege. Consolidarea 
coordonării dintre autorități, inclusiv PAID, nivelul 
central, municipal și de sector, și discuții cu acești actori 
pentru a vedea cum poate crește rata de penetrare a 
asigurărilor și cum ar putea programul să încurajeze 
îmbunătățiri pentru a reduce riscurile la nivel de 
gospodărie. 
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