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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


 

14 
 

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.  

 

  


