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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ref:  Ministerul Mediului și Primăria Generală a Municipiului București finanțează 

proiecte comune de infrastructură pentru îmbunătățirea calității aerului în 

Capitală 

 

București, 01 noiembrie  2018 

 

Viceprim-ministrul și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu și primarul general al 

Municipiului București, Gabriela Firea, au avut joi, 01 noiembrie 2018, la sediul 

Ministerului Mediului, o nouă întrevedere în cadrul grupului de lucru comun privind 

îmbunătățirea calității aerului în Capitală. 

Discuțiile au vizat dezbaterea calendarului etapizat pentru implementarea Planului 

Integrat de Calitate a Aerului (PICA) în Municipiul București, precum și setul de măsuri 

pe care Primăria le derulează în prezent sau pe care urmează să le demareze în 

perioada următoare. De asemenea, a fost decisă colaborarea între cele două instituții în 

vederea elaborării răspunsului către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cadrul 

procesului împotriva României intentat de Comisia Europeană. 

”Guvernul României prin Ministerul Mediului oferă sprijin atât tehnic, prin specialiștii 

săi, cât și financiar, din Fondul pentru Mediu, pentru implementarea măsurilor de 

îmbunătățire a calității aerului. Am lucrat foarte bine cu PMB, care și-a asumat și a 

reușit, în timp record, să aprobe un plan integrat foarte eficient, cu măsuri concrete și 

realiste. Chiar dacă această situație trenează încă din anul 2009 și implementarea 

măsurilor a fost întârziată nejustificat de fostele conduceri, am convingerea că actuala 

echipă de management a Primăriei Generale are capacitatea să le ofere bucureștenilor 

un mediu curat și sănătos”, a declarat ministrul Grațiela Gavrilescu. 

Alături de cei doi demnitari, la întâlnire au participat prefectul Municipiului București, 

Speranța Cliseru, secretarul general al Ministerului Mediului, Teodor Dulceață, precum 

și experții în calitatea aerului din aparatul tehnic al celor două instituții. 

”Am decis să ne reîntâlnim în formula de astăzi ori de câte ori va fi nevoie pentru a ne 

coordona eforturile și pentru a mișca lucrurile în direcția dorită. Ne-am asumat să 

venim în fața bucureștenilor cu măsuri concrete, și iată că ceea ce am promis se și 

întâmplă. Cred că relația noastră excelentă de colaborare inter-instituțională poate 

deveni un exemplu de bune practici pentru toate autoritățile din România, pentru că 

tot ceea ce facem trebuie să fie în beneficiul cetățenilor ”, a precizat primarul general 

Gabriela Firea. 
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Măsuri finanțate din bugetul Fondului pentru Mediu: 

 Extinderea rețelei de piste pentru biciclete: proiectul de Hotărâre de Guvern 

este elaborat, urmând ca acesta să fie aprobat în Ședință de Guvern; 

 Achiziționarea de vehicule de transport public ecologice – troleibuze, tramvaie, 

autobuze electrice sau alimentate cu gaz natural comprimat: PMB urmează să 

depună documentația la AFM; 

 Construcția rețelei de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice: PMB 

urmează să depună documentația la AFM; 

 Programele naționale de stimulare a înnoirii parcului auto – Rabla Clasic și Rabla 

Plus. 

 

Măsuri finanțate din bugetul local al Municipiului București: 

 Programul municipal de eliminare a autoturismelor poluante prin acordarea a 

5.000 de eco-vouchere, în valoare de 9.000 de lei fiecare, pentru bucureștenii 

care casează un auto vehicul cu normă de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2; 

program în curs de derulare; 

 Înnoirea parcului auto al STB prin achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6; 

 Investiții în rețeaua proprie de monitorizare a calității aerului a PMB; 

 Investiții în eficientizarea și fluidizarea traficului rutier la nivelul Municipiului 

București prin: montarea senzorilor de trafic pentru sincronizarea semafoarelor; 

instalarea pasarelelor pietonale pentru reducerea timpilor petrecuți la semafor; 

 La propunerea ministrului Grațiela Gavrilescu se va realiza un program-pilot, la 

nivelul Capitalei, care vizează colectarea directă de la populație a deșeurilor din 

construcții și demolări, în conformitate cu prevederile noului proiect de act 

normativ aflat în curs de elaborare la Ministerul Mediului; 

 Elaborarea studiului privind realizarea centurii verzi a Capitalei; 

 Realizarea studiului privind elaborarea stării de sănătate a populației 

Municipiului București. 
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