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București - Ilfov  

O regiune, o capitală, un oraș cu o economie socială și solidară 

 

Forum deschis al economiei sociale din București - Ilfov 

(Dezbatere regională)  

Hanul lui Manuc, 17 mai  2013  

 

Concluzii și propuneri în urma dezbaterii 

 

 București, orașul tuturor copiilor. De ce avem încă pe străzi 
copii? 

 București - un oraș care îi include pe marginalii săi 

 București, orașul tuturor tinerilor - al studenților, al 
ultrașilor și „al celor din mahalale” 

 Metropola și suburbiile ei – Ce respirăm?  Ce relații se pot 
stabili îintre metropolă și comunităţile rurale ale micilor 
fermieri din Județul Ilfov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveniment de deschidere al ONGFest Târgul Economiei Sociale, ediția 2013 
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Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.fdsc.ro) și Institutul de Economie Socială 

(www.ies.org.ro) au organizat în data de 17 mai 2013, Dezbaterea regională: București-Ilfov – O 

regiune, o capitală, un oraș cu o economie socială și solidară (Forum deschis al economiei sociale), în 

București, la Hanul lui Manuc. 

 

Actori ai economiei sociale din regiunea București-Ilfov au dezbătut în cadrul unui forum deschis patru 

dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă Bucureștiul și regiunile limitrofe, cu scopul de 

a găsi soluții concrete la realitatea urbană care ne înconjoară și de a le propune autorităților publice.  

 

TEMELE aduse în discuție au fost:  

 București, orașul tuturor copiilor. De ce avem încă pe străzi copii? 

 București  - un oraș care îi include pe marginalii săi 

 București, orașul tuturor tinerilor - al studenților, al ultrașilor și "al celor din mahalale" 

 Metropola și suburbiile ei – Ce respirăm?  Ce relații se pot stabili între metropolă ăi 

comunitățile rurale ale micilor fermieri din județul Ilfov?  

 

Specialiști și activiști sociali au fost invitați să se alăture evenimentului pentru ca împreună să 

inventarieze cauzele care stau la originea problemelor sociale cu care se confruntă Bucureștiul, să 

discute despre modelele testate și să propună noi intervenții care pot contribui la rezolvarea 

problemelor aduse în discuție. Formatul întâlnirii a permis participanților să se implice activ în dezbatere 

și să vină cu propuneri care ulterior au fost articulate în prezentul document. 

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Prometeus – promovarea economiei sociale în 

România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene” (ID 57676), 

implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Institutul de Cercetare a 

Calităţii Vieţii, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie, European Research Institute on 

Cooperative and Social Enterprises şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică și cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Investește în Oameni! 

  

http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.ies.org.ro/
http://www.ies.org.ro/
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Sesiunea de deschidere  

În deschiderea forumului, Mircea Kivu, reputat sociolog și membru în Consiliul Director al Fundației 

pentru Dezvoltarea Societății Civile, a notat că „inițiativele ONGurilor sunt extrem de importante, 

indiferent dacă acestea reușesc sau nu să influențeze decizii, ele reușesc să producă schimbări mici, dar 

importante pentru comunitate. Acestor inițiative li se aduagă ințiative mai mari, de economie socială.  

Astfel de schimbări sunt importante pentru viața Bucureștiului, pentru ca acesta să redevină capitala 

oamenilor”.  

În continuare, Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați Bucureștiul a propus ONGurilor să se 

implice mai activ în problemele Bucureștiului prin “Primăria din umbră”. 

Administrația locală cheltuiește în fiecare an cel puțin 2 miliarde de euro și totuși nu a rezolvat lucruri 

elementare cum ar  fi problema creșelor și a grădinițelor. Dacă vorbim de economia socială, de asociații 

de producători, de relația directă consumator-producător, trebuie să luăm în calcul faptul că 

administrația a privatizat aproape toate piețele și cetățeanul nu mai are acces facil la produse direct de 

la producător.  

Dincolo de problemele Bucureștiului, România are o problemă și mai mare, ce se răsfrânge și asupra 

capitalei, cea a statului de drept. Instiuțiile care ar trebui să se asigure că legea este respectată, nu fac 

acest lucru. Atunci când apare o situație deosebită în construcții, oamenii contactează organizația Salvați 

Bucureștiul și nu apelează la primărie, fapt ce nu este deloc în regulă și poate fi un semnal că poate 

statul s-a retras dintr-o zonă pe care trebuia de fapt să o ocupe.  

Un aspect mai important decât cele de până acum este considerat de către Nicușor Dan a fi CHESTIUNEA 

CONȘTIINȚEI. De-a lungul istoriei putem să observăm că popoarele care au o conștiință progresează, în 

timp ce altele rămân în urmă. Din păcate România are un uriaș deficit de conștiință.  

“Poate nu sunteți conștienți de responsabilitatea pe care o aveți – puținii reprezentanți ai societății civile 

exercită conștiința unei societăți” a spus Nicușor Dan. “Se impune o presiune directă asupra autorităților, 

în care sa ne mobilizăm noi, ONG-urile. Și oricât de rău ar suna, acest lucru nu se poate face decât în 

instanță și în politică. Vă invit să participați la o primărie din umbră, și la crearea unor rețele de 

organizații care să meargă prin cartiere și să îi ajute pe oameni să descopere cum ar putea fi un oraș 

european în secolul 21.”  
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Bucureștiul – un oraș al contrastelor și al excluziunii 

 

Bucureștiul și regiunea din jurul său, Ilfov, nu au fost niciodată atât de bogate ca astăzi. Produsul Intern 

Brut al regiunii s-a dublat în perioada 2005-2008, și reprezintă 24% din PIB-ul României.  PIB-ul pe cap 

de locuitor era în anul 2010 de 27.000 Euro, peste PIB-ul mediu european, la egalitate cu regiuni italiene 

cum ar fi Piemonte sau Liguria, Freibourg din Germania sau East Scotland. În București și împrejurimi  

este relativ ușor de găsit un loc de muncă – rata de activitate este foarte mare, de 81% în Capitală și de 

71% în Ilfov, cu mult peste media națională de 62,8%.  

 

În același timp, Bucureștiul este un oraș al segregării, în care polarizarea socială, inegalitatea veniturilor 

și fenomenele de excluziune socială se accentuează. Observăm diferențe mari, mai ales între Nordul 

bogat, unde cei prosperi se refugiază spre periferie, în căutarea atmosferei „de ţară” și a izolării de sudul 

sărac .  

 

În nord se concentrează o populație formată din persoane cu studii superioare, puţini analfabeţi, 

şomeri, muncitori necalificaţi ori rromi având locuinţe - aproape exclusiv case boiereşti şi vile. 

Conform specialiștilor, aceștia controlează în mare parte economia urbană. Pe de altă parte, sudul sărac 

(cartiere cum ar fi Rahova, Ferentari, Berceni, Militari, Giuleşti, Pantelimon şi Colentina) este format din 

comunităţi sărace constrânse de nivelul veniturilor să se rezume la bunuri şi servicii de strictă 

necesitate, afectate de prezenţa deşeurilor, a zgomotului şi degradării imobiliare, în care iau naştere 

ghetouri și unde regăsim și o concentrare spaţială a rromilor având la bază un complex de factori de 

natură economică. 

 

Relațiile dintre oraș și comunele din jur, de pe teritoriul județului Ilfov, sunt marcate de dezvoltarea 

oarecum necontrolată a orașului. Volumul deșeurilor crește și gropile de gunoi (Glina și Vidra) pe care 

orașul le generează rămân o mare problemă, la fel ca și comunitățile de excluși care trăiesc acolo 

ignorate de autorități.  

 

Aceste comune furnizează în același timp o mare parte din hrana proaspată pentru locuitorii orașului. 

Suprafaţa agricolă a regiunii Bucureşti – Ilfov este importantă - 117.965 ha. Legumicultura s-a dezvoltat 

pentru a putea satisface nevoile crescânde de aprovizionare ale Capitalei. Comunele în care 

legumicultura se află pe primul plan sunt: în Nord - Nuci, Ciolpani, Gruiu și în Sud - Berceni, 1 Decembrie, 

Vidra. 
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Economia socială în regiunea București-Ilfov 

Economia socială (ce cuprinde asociații, fundații, cooperative și case de ajutor reciproc) este un 

angajator important în Regiunea București-Ilfov oferind peste 18.000 de locuri de munca în 2010, 2% din 

salariații regiunii.   

Cu venituri într-o ușoară creștere, economia socială crește totuși într-un ritm mai lent decât regiunea în 

ansamblu. Se manifestă efectele lipsei unor politici locale și regionale de încurajare a acestui sector, care 

pare ca a pierdut din ritmul perioadei anterioare. Nu există un dialog structurat între organizațiile 

economiei sociale și autoritățile locale și regionale, fiind necesar a se întreprinde acțiuni în acest sens. 

De asemenea, este necesară elaborarea unor strategii/politici locale și regionale de dezvoltare a 

economiei sociale, fie separat, fie ca elemente integrate în strategiile de dezvoltare de ansamblu. 

Mai multe date despre economia socială din regiunea București Ilfov și istoricul dezvoltării acesteia 

puteți găsi în prezentarea disponibilă la această pagină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_date_bucuresti_ilfov.pdf
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București, orașul tuturor copiilor. De ce avem încă pe străzi copii? 

 

Facilitator: Voica Pop, UNICEF 

Puncte de vedere:  

 Liliana Bibac, Asociația Salvați Copiii România 

 Nicoleta Preda, SOS Satele Copiiilor România 

 Irina Zaharia, Organizația Umanitară Concordia  

Dimensiunea problemei  

Organizația “Salvați Copiii România” estimează că în București sunt cel puțin 1500 de copiii ai străzii, 

între 300 – 500 de copii gâsindu-se permanent pe stradă, 1000 de copiii fiind exploatați prin muncă  

(cerșetorie, spălat parbrize, colectat deșeuri).  

 

Cine sunt copiii străzii? Copiii străzii sunt acei copii sau tineri care stau permanent pe stradă sau numai 

într-o anumită perioadă a zilei, procurându-și singuri și ilegal mijloacele de subzistență, fără să 

beneficieze de vreo formă de protecție din partea părinților ori a altor persoane abilitate de lege. 

Copiii care traiesc pe stradă provin în cele mai multe cazuri din familii dezorganizate şi numeroase. Ei pot 

fi în diverse relații cu familia: copiii străzii - cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel 

de legături cu familia; copii în stradă - cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături 

ocazionale cu familia; copii pe stradă - cei care se află pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani 

prin diverse munci, cerşit sau mici furturi si familii cu copii în stradă. Pentru mai multe detalii despre 

dimensiunea problemei și date statistice, puteți consulta prezentarea Organizației Salvați Copiii la 

această pagină:  

Cauzele fenomenului au fost identificate ca fiind: 

 Sărăcia – condițiile de trai cu familia sunt mai precare decât pe stradă, și implicit lipsa unor 

venituri stabile; 

 Familii dezorganizate, abuzuri în familie, lipsa 

de educație a familiei;  

 Incapacitatea instituțiilor abilitate de a oferi 

servicii de incluziune socială și educațională 

care duce la părăsirea instituțiilor de ocrotire 

– intrarea în anturaje nepotrivite,  lipsa de 

servicii care să răspundă nevoilor actuale ale 

celor din stradă (dezintoxicare); 

 Competență teritorială rigidă a instituțiilor 

abilitate în intervențiile directe. 

1500 de copiii ai străzii, 

300 – 500 de copii  permanent pe stradă, 

1000 de copiii exploatați prin muncă   (cerșetorie, 

spălat parbrize, colectat deșeuri). 

Estimarea numărului de copii şi tineri ai străzii din 

Bucureşti, Braşov şi Constanţa - Salvați Copiii, 

2009 

http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_salvati_copiii.pdf
http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_salvati_copiii.pdf
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Propuneri ale organizațiilor participante 

 Asumarea de către autorități a responsabilității pentru programele de prevenire; o mai bună 

cunoaștere a problemelor din comunitate, alături de depistarea precoce a cazurilor; 

 Comunicare deschisă între autoritățile publice locale, politicienii locali și ONG-urile cu programe 

pe tematică, și o colaborare strânsă între aceștia;   

 Crearea unei platforme comune de lucru ONG-autorități la nivel de Primărie Generală și să pună 

în comun date și servicii oferite; 

 Organizarea sistemului de beneficii sociale în concordanță cu principiile din Legea 292/2011. 

  

Mergem acolo unde este nevoia cea mai mare. Mergem și acolo unde alții nu 
ajung. La copiii de pe stradă și la tinerii din penitenciare. Le oferim hrană, îi 

ascultăm și încercăm să le câștigăm încrederea. Întindem o mână!  
Concordia 

Statul poate economisi  apelând la voluntarii ce luptă pentru o lume mai bună. 
Andreea C. Antoniu, Serviciul de Ajutor Maltez  
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București - un oraș care îi include pe marginalii săi 

 

Facilitator: Mircea Toma, Active Watch 

Puncte de vedere: 

 Cristina Eremia, Centrul Comunitar pentru Educaţie Creativă şi Artă Activă La BOMBA  

 Doina Crângașu, Confederația Caritas România  

 Elena Adam, Samusocial din România 

 

Dimensiunea problemei  

Grupurile  marginalizate din București sunt numeroase. Printre ele găsim: 

 Copii și adulți din familii numeroase, fără venituri (părinți care trăiesc din alocațiile 

copiilor/pensiile bunicilor) sau cu venituri foarte mici, nivel de educație scăzut (max. 8 clase), fără 

calificare profesională;  

 Bătrâni cu pensii extrem de mici, care trăiesc singuri sau în cuplu, fără copii sau aparținători;  

 Persoane (copii şi tineri) cu dizabilități din familii cu venituri modeste; 

 Chiriași din locuințe retrocedate - Odată cu retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate 

abuziv de stat, situaţia chiriaşilor din aceste locuinţe s-a acutizat, protecţia acestora prin 

asigurarea unei locuinţe de către consiliile locale fiind aproape imposibil de realizat datorită 

incapacităţii fondului locativ construit de a prelua solicitările de locuinţă formulate; 

 Persoane fără adapost; 

 Persoane victime ale traficului de ființe umane. 

Numărul acestor grupuri nu figurează în statistici. O analiză a Confederației Caritas România identifică 

următoarele probleme cu care aceștia se confruntă și care sunt multiple:  

 Sărăcia (venituri mici sau lipsa veniturilor), generată de “moștenirea familială”, educație precară 

și/sau lipsa unei pregătiri profesionale;  

 Incapacitatea de a accesa un loc de muncă corect /suficient remunerat;  

 Incapacitate fizică sau psihică (boală cronică, dizabilitate sau bătrânețe);  

 Izolare socială: absența familiei, lipsa contactelor sociale, a rețelelor sociale - acces limitat la 

informații și oportunități reduse pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile.   

Prezentarea completă a analizei realizată de către Confederația Caritas precum și o prezentare a 

serviciilor acestora poate fi consultată la această pagină 

 

http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_caritas_16mai.pdf
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Asociația Samusocial a constatat că în ultimii ani numărul persoanelor fără adăpost a crescut 

semnificativ, numai în București fiind cunoscute aproximativ 5 000 de persoane. Una și poate cea mai 

importantă nevoie actuală a lor este asigurarea unui adăpost, având în vedere ca numărul paturilor în 

adăposturile de noapte sunt mai mult decât insuficiente, respectiv doar 330 la nivelul întregii Capitale.  

Din cauza numărului insuficient de paturi, adulții străzii sunt nevoiți să își petreacă nopțile fie în scări de 

bloc, în barăci, rulote sau mașini părăsite, în gară sau în canale. Aceste locuri de adăpostire sunt folosite 

nu numai pe perioada verii, ci și în anotimpul rece. Mai multe date obținute de Asociația Samusocial 

despre adulții străzii din București pot fi consultate la linkul: http://www.samusocial.ro/media/statistici-

cifre/.  

Zona Rahova-Uranus-Sabinelor este una dintre zonele de unde urmează să fie evacuate 30 de familii, 

aproximativ 120 persoane. Asociaţia Comunitară La Bomba a venit cu soluţia economatului locativ - 

posibilitatea de a construi un bloc pentru cele 30 de familii.  

 

Cauzele fenomenului 

Cei prezenți au identificat următoarele cauze pentru care marginalizarea socială rămâne o problemă în 

București: 

 Insuficența serviciilor sociale de prevenție și de intervenție/incluziune;  

 Lipsa unei strategii integrate de asistență socială privind incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile, expuse riscului de marginalizare; 

 Cooperare redusă între serviciile publice și cele private; 

 Resurse limitate pentru ongurile furnizoare de servicii sociale; 

 Serviciile sociale nu sunt o prioritate pentru apl (situație reflectată și în alocarea bugetară); 

 Absența unei culturi a solidarității bazată pe filantropie organizată; 

 Persistența unor prejudecăți / marginalizare, segregare, etichetare; 

 Lipsa unui plan integrat între administrațiile sectoarelor și capitală, de asigurare a locuințelor 

sociale în general, și a locuințelor pentru chiriașii evacuați, în particular. 

 

Întreaga comunitate din Rahova-Uranus este amenințată cu evacuarea. Diferența față de 
evacuabilii din alte zone este că ei s-au construit ca o mare familie. Câteva organizații 
neguvernamentale și persoane, la rândul lor susținute de vreo două ambasade, militează pentru 
o utopie: administrația publică să găsească o soluție care să rezolve problema locuirii deodată 
cu menținerea comunității; s-ar putea numi „economat social“: locuințe sociale în zonă, proiecte 
de economie socială, programe culturale pentru copii și familii.  
Mircea Toma Active Watch 

http://www.samusocial.ro/media/statistici-cifre/
http://www.samusocial.ro/media/statistici-cifre/
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Propuneri ale organizațiilor participante  

 

 Elaborarea în mod participativ, cu implicarea tuturor, a unor politici publice privind incluziunea 

socială la nivelul Municipiului București și a unei strategii integrate cu o viziune pe termen lung;   

 Crearea unui cadru instituțional, cu infrastructură și resurse financiare corespunzătoare, pentru 

servicii comunitare de specialitate (mobile), clădit pe prevenție, activare, competență, 

responsabilitate; 

 Dezvoltarea unui parteneriat între autoritățile publice și ONG-uri pentru rezolvarea unor 

probleme sociale, de marginalizare (ex. servicii de asistență socială, Poliția Comunitară), care 

poate include accesare de  fonduri structurale de către autoritățile publice locale în parteneriat 

cu ONG-urile; 

 Alocare de fonduri din bugetele locale și contractarea serviciilor sociale către furnizorii privați 

(ONGuri); 

 Creare de oportunități de angajare pentru persoanele vulnerabile și stimularea activităților de 

economie socială; 

 Subvenții și facilități fiscale pentru ONG-uri și instituții care au întreprinderi sociale; 

 Rețea de asistenți sociali și observatori ai acestui fenomen social: al persoanelor fără locuință, 

fenomen care trebuie coroborat cu cel al altor probleme sociale - lipsa locurilor de muncă; 

 Introducerea unei cote legale pentru angajarea ”marginalilor” care au posibilitatea să lucreze; 

 ECONOMATUL LOCATIV; 

 Dezvoltarea serviciilor – înființarea de noi servicii și diversificarea/adaptarea serviciilor la nevoile 

persoanelor/grupurilor vulnerabile – de ex. servicii de consiliere (psihologică, educațională și 

profesională) și servicii educaționale (alfabetizare, calificare profesională, abilități de viață 

independentă) oferite în parteneriat public-privat (colaborare între autoritățile publice, mediul 

privat și ONG-uri). 

 Campanie de sensibilizare a angajatorilor pentru a scădea nivelul de marginalizare al persoanelor 

dezavantajate. 
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București, orașul tuturor tinerilor - al studenților, al ultrașilor și „al celor din 

mahalale” 

 

Facilitator: Andrei Popescu, ANPCDEFP 

 

Puncte de vedere: 

 Vlad Catuna, Make a Point - Pantelimon 

 Mihail Bumbeş, Miliția Spirituală 

 Marian Ursan, Asociația Carusel  

 

 

Dimensiunea problemei și cauze  

Problemele cu care se confruntă tinerii din București 

sunt diverse:   

 Consumul de droguri (este considerat mai ieftin să te droghezi decât să bei) este un fenomen 
ajuns la cote alramante. Numărul consumatorilor de droguri în București este estimat la 19.000 
de persoane – dintre aceștia, estimările arată că 52.4% se contaminează cu virusul HIV și cel 
puțin 1 tânăr pe lună moare din cauza consumului de droguri. Etnobotanicele au intrat în 
”subteran” (se vând “pe sub mână”); 

 Bucureștiul este un oraș studențesc cu o populație de peste 280.000 de studenți (151 de 
studenți la 1000 de locuitori – ponderea studenților în totalul populației este însă mai mică 
decât în orașe ca Cluj - 268 de studenți, Arad sau Sibiu - peste 180, Timișoara - 177). Viața 
studențească este redusă și se remarcă lipsa unor facilități adecvate acesteia; 

 Gradul  de implicare civică a tinerilor este redus, acesta fiind un comportament mai degrabă 
asociat tinerilor care provin din familii cu un venit ridicat, studenţilor care urmează sau au 
absolvit o formă de învăţământ superior sau persoanelor tinere care aparţin unei organizaţii şi-şi 
motivează acţiunile în conformitate cu o anumită ideologie; 

 Tinerii au tendinţa să socializeze mai degrabă online şi nu sunt preocupaţi să socializeze offline şi 
să dezbată în cercul de prieteni subiecte cu caracter politic sau teme în conexiune cu implicarea 
civică; 

 Tinerii asociază protestul mai degrabă cu o situaţie de risc fizic sau social decât cu o expresie a 
nemulţumirii şi dorinţei de rezolvare a nedreptăţilor sociale cauzate de slaba guvernare; 

 Lipsa activităților în cartierele din București, dedicate locuitorilor acestora.  

 

 

„Să treacă la fapte Primarii din București, să 

organizeze o serie de discuții cu ONG-uri și 

cu populația despre locuințele sociale, 

pentru a vedea mai clar care este problema, 

care sunt posibilele soluții și ce se așteaptă 

oamenii să facă primăria. Se pot  studia și 

soluțiile găsite în alte țări.” 

„Dezvoltarea puternică a întreprinderilor 

sociale, pentru a putea vorbi despre o 

includere a marginalilor în oraș” 
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Propuneri ale organizațiilor participante 

 Activități pentru tineri în cartierele din București (idei – târg de vechituri, evenimente în parcuri, 

campionate de fotbal, campionate de pescuit – Pantelimon), și alte evenimente în parcuri, 

precum: proiecții de film, trasee de biciclete, activități în care tinerii din cartiere sa fie subiecți, 

nu beneficiari, sa fie implicați în organizarea activităților; 

 Dezvoltarea sportului de masă pentru copii și tineri și accesul gratuit la educație (activități extra 

gratuite – dansuri, sport, cluburi de lectură, etc.); 

 Deschiderea curților școlilor și a sălilor de sport în weekend pentru activități pentru copii și 

tineri; 

 O nouă strategie pentru prevenirea consumului de droguri – identificarea activităților care să le 

înlocuiască pe cele de consum, propunere instituire camere de consum droguri/injectare unde 

persoanele dependente pot consuma droguri supravegheat, eliminarea seringilor pe stradă prin 

tomberoane speciale; 

 Economia socială susținută legislativ și fiscal; 

 O mai bună organizare comunitară (mobilizare autorități, cetățeni, bussiness, sector ONG – 

comunicare și găsire de soluții); 

 Primăriile să dezvolte mai multe servicii specializate pentru tineri; implicare majoră a 

autorităților locale – prevenție consum droguri, prevenire supradoze, reintegrare, educarea 

consumatorului în privința a ce amestecuri să facă (dacă nu poate renunța la droguri); 

 Asistarea celor care consumă droguri – info HIV, consultanță. 
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Metropola și suburbiile ei – Ce respirăm? Ce relații se pot stabili între metropolă 

și comunităţile rurale ale micilor fermieri din județul Ilfov?  

 

Facilitator: Dana Deac, jurnalist 

Puncte de vedere: 

 Irina Dobrita, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis  

 Diana Berceanu, FDSC și Gheorghe Cernicenco, Cooperativa Legume de Vidra  

 Gabriela Iordan, Viitor Plus  

Dimensiunea problemei și cauze  

 Poluarea – orașul București este una din cele mai poluate capitale din Europa, fiind depășită 

numai de Sofia. Concentrația pulberilor din atmosfera bucureșteană depășește în 92 de zile pe 

an nivelul maxim, cota admisă fiind de 35 de zile pe an. În anul 2010, toate stațiile de 

monitorizare a calității aerului din zona București-Ilfov au înregistrat depășiri ale concentrațiilor 

limită pentru cel puțin o substanță poluantă (PM10). Unele au înregistrat depășiri pentru 2 sau 

chiar 3 substanțe poluante. Concentrațiile de PM10 și PM2,5 depășesc limita pentru protecția 

sănătății umane la toate stațiile la care sunt măsurate; 

 Costurile umane ale poluării din București sunt uriașe și cer măsuri imediate pentru atenuarea 

problemei. În cadrul a numeroase studii de specialitate, Uniunea Europeană și Organizația 

Mondială a Sănătății apreciază efectele poluării atmosferice asupra sănătății oamenilor (în 

special în privința pulberilor în suspensie) ca fiind extrem de serioase, aceasta putând fi cauza 

unor afecțiuni respiratorii cronice și chiar decese, atât în rândul adulților cât mai ales al noilor 

născuți. Mai multe date privind acest fenomen puteți consulta în studiul Ecopolis, la linkul: 

http://www.ecopolis.org.ro/studii/calitatea-aerului-in-bucuresti-efecte-asupra-sanatatii ; 

 Nu există o masă critică de cetățeni care să conștientizeze ce respiră și să își ceară drepturile la 

un aer curat;  

 Lipsa educației de mediu este o mare problemă. Putem să avem măsuri reactive (ex. petiții, 

dezbateri etc.) dar nu este suficient, problema pleacă de la lipsa educației de mediu;  

 În privinţa spaţiilor verzi, Bucureştiul (cu 26m2/cap locuitor) se clasează mult în urma altor 

capitale europene, de exemplu Viena (120 m2) sau Helsinki (100m2). Chiar și acest rezultat 

trebuie însă privit cu rezerve, dacă ţinem cont de faptul că în cazul Bucureştiului, pe lângă 

parcuri şi aliniamente stradale, au fost calculate ca spaţii verzi şi cimitirele, pădurile limitrofe sau 

luciul apelor; 

 Cu o populație de 1.678.000 locuitori și un consum de legume proaspete anual de peste 290.000 

tone, Bucureștiul reprezintă cea mai mare piață de legume din România. Având în vedere 

perisabilitatea legumelor proaspete și proximitatea geografică a Comunei Vidra față de 

Municipiul București, această piață este cea mai accesibilă pentru producătorii din această 

localitate. Vidra este una din comunele de lângă București în care preocuparea principală a 

http://www.ecopolis.org.ro/studii/calitatea-aerului-in-bucuresti-efecte-asupra-sanatatii
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locuitorilor este legumicultura. În comună sunt înregistrați peste 700 de producători agricoli, 

aproape la fiecare a doua casă existând solarii de legume. Situația micilor legumicultori este însă 

destul de grea, veniturile realizate nu asigură profitul corespunzător, în principal datorită 

cheltuielilor de desfacere în creștere. Accesul micilor producători în piețele din București este 

blocat de prețuri prohibitive și de politici ale administrațiilor piețelor care nu îi încurajează. În 

ritmul actual, piețele cu producători vor dispărea din București în câțiva ani.   

Propuneri ale organizațiilor participante 

 Lege a achizițiilor publice pentru achiziționarea de produse verzi; 

 Educație pentru un mediu curat, din familie dar și în școli și ONG - Ora de ecologie obligatorie; 

Programe educaționale în ceea ce privește curățenia; 

 Susținere din partea autorităților pentru angajați sociali în întreprinderi sociale (și beneficii); 

 Infrastructură pentru  transportul alternativ; 

 Legislație pentru înregistrarea cargobicicletelor (mijloace de transport neautorizate); 

 Susținerea reală a eforturilor ONG-urilor de a introduce educația de mediu și dezvoltare 

durabilă;  

 Extinderea reciclării – soluții pentru cei care locuiesc în blocurile comuniste,  sprijin din partea 

autorităților pentru colectarea selectivă pentru ONG-uri. (Exemplu: susținerea colectării 

selective, prin dotarea școlilor gratuit cu containere – recuperarea de hârtie veche  care poate fi 

refolosită fără bani); 

 Stop demolărilor. Aplicarea legislației europene Environmental Impact Assessment pentru orice 

demolare; 

 Promovarea acțiunilor/activităților pozitive ale ONGurilor care lucrează pentru un mediu curat; 

 Susținerea de către primăriile din București a tuturor inițiativelor care asigură accesul facil al 

producătorilor din împrejurimi în piețele din București și consumul solidar – relațiile directe 

dintre producători și consumatori, lanțurile scurte de distribuție; 

 Consiliul Județean Ilfov ar trebui să se implice activ în a sprijini crearea de grupuri de producători 

în această zonă, după experiența unor consilii județene din alte zone ale țării, și accesul acestora 

la piețele bucureștene.  
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Lista organizațiilor participante la dezbateri 

 

 ActiveWatch Agenţia de Monitorizare 

a Presei 

 ANPCDEFP 

 Asociația Alternative pentru Noi 

Perspective 

 Asociația Carusel 

 Asociația Eco Concept 

 Asociația Greenitiative 

 Asociația Handicapaților Somatici din 

România 

 Asociația Komunitas 

 Asociația Salvați Copiii România 

 Asociația SUTTER 

 Asociația Viitorul în Zori - proiect 

Let's Do It, Romania 

 Asociația Salvați Bucureștiul 

 Centrul Comunitar pentru Educație 

Creativă și Artă Activă la BOMBA 

 Centrul de Resurse pentru 

participare publică - CeRe 

 Centrul Pentru Politici Durabile 

Ecopolis 

 Confederația Caritas România 

 Cooperativa Legume de Vidra 

 Eco-Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile 

 Federația Agricultorilor Fermierul 

 Institutul de Economie Socială 

 Make a Point Pantelimon 

 Miliția Spirituală 

 Organizația Națională "Cercetașii 

României" 

 Organizația Umanitară Concordia 

 Pakiv Romania, Paem Alba, Structura 

de Sprijin ROMA-RE București-Ilfov 

 Pot Și Eu, Platforma de 

crowdfunding pentru proiecte cu 

impact social durabil 

 Primaria Municipiului București 

 PROGENIES 

 Samusocial din România 

 Serviciul de Ajutor Maltez în 

România - Sucursala Bucureşti 

 Sindicatul Național al Specialiștilor 

Experți în Achiziții Publice 

 SOS Satele Copiiilor România 

 UNICEF 

 ViitorPlus – Asociația pentru 

Dezvoltare Durabilă 


