CAPITALA VERDE
INVESTIŢII ÎN MEDIU PENTRU BUCUREŞTI
Aglomerarea și poluarea sunt principalele două probleme care afectează nivelul de trai al locuitorilor oricărui mare oraș din lume și a căror
rezolvare presupune măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, asigurarea de spaţii verzi în mediul urban şi gestionarea ecologizată a
deşeurilor. Din nefericire, în acest moment, studiile independente situează Municipiul Bucureşti pe primul loc într-un top al celor mai poluate
oraşe de pe continent. Măsuratorile efectuate în timp au evidențiat că aerul inspirat de locuitorii celui mai mare oraș din România este viciat de
uriașe cantităţi de noxe şi praf, nivelul noxelor fiind una dintre cele mai importante dovezi a faptului că, in acest moment, Capitala nu
îndeplinește una dintre cele mai importante norme ale Uniunii Europeane: asigurarea unei suprafeţe de 26 de metri pătraţi de spaţiu verde pe
cap de locuitor. Cum situaţia devine critică, iar insituțiile Uniunii Europeane amenință cu impunerea de sancţiuni financiare importante, actuala
administrație a Capitalei a demarat un amplu proces de consultare atât cu autoritățile centrale, cât și cu organizațiile neguvernamentale și
companiile private în vederea întocmirii și aplicării unui plan pe termen mediu și lung pentru “curățarea” aerului Capitalei. Principalele soluții
propuse în cadrul acestor consultări - investiţiile şi proiectele pentru protecţia mediului, extinderea spaţiilor verzi, colectarea selectivă şi
depozitarea în gropi ecologizate a deșeurilor, precum şi valorificarea Parcului Natural Văcăreşti - au fost temele principale de discuţie în cadrul
forumului “Capitala verde. Investiţii în mediu pentru Bucureşti”, organizat de INTACT Media Group și moderat de Alessandra STOICESCU.

Proiectul Capitala Verde reprezintă
una dintre priorităţile Primăriei
Municipiului Bucureşti, în bugetul
pentru
2017
fiind
alocate
aproximativ 60 de milioane de euro
pentru protecţia mediului. “Oraşul
trebuie să respire”, a declarat edilul
Capitalei, Gabriela FIREA, în
deschiderea forumului Intact Media
Group.
Parcurile
sunt
sursa
principală de generare a aerului
curat la care au dreptul locuitorii
Bucureștiului. Primarul General a
explicat și motivele pentru care
Capitala a ajuns în situația de a nu
putea asigura un aer curat
cetățenilor ei: “În perioada 20012013, Capitala a pierdut 36 de
hectare de teren în parcuri şi 23 de
hectare de spaţii verzi şi terenuri pe
care sunt amenajate locuri de joacă
prin
retrocedari. O
hotărâre
judecătorească trebuie respectată,
dar am luat decizia să încercăm să
recuperăm aceste zone pierdute”, a
precizat Gabriela Firea.
Primarul General a anunţat că lucrează deja la îndreptarea acestei situaţii: “Vom încerca să găsim o soluţie legală ca noii proprietari fie să
primească alte terenuri la schimb, fie să le vândă Primăriei la un preţ rezonabil.’’
Primarul General, Gabriela Firea, a mai declarat că Municipalitatea va implementa o soluţie tehnologizată de monitorizare permanentă a
calității aerului. "Vom implementa în perioada următoare un sistem operaţional pentru managementul calităţii erului, cu ajutorul căruia vom
putea cunoaşte în timp real nivelurile de concentraţii de poluanţi atmosferici şi vom putea emite informări/alarmări ale populaţiei. Vom
amplasa în zone pe care le considerăm ca fiind supuse poluării stații de monitorizare. 25 dintre acestea vor fi fixe, 9 stații vor fi relocabile și 20
de echipamente pentru măsurări indicative. Stațiile care vor fi fixe, cele 25, vor fi amplasate în zona spitalelor, școlilor, parcurilor și zonelor de
agrement (...). Prin acest sistem de teletransmisie de date vom putea să aflăm în fiecare moment care este gradul de poluare și vom putea
transmite aceste informații instituțiilor care să poată lua măsuri”.

Un alt punct important în cadrul programului Capitala Verde este
implementarea la nivelulul întregii zone a colectării selective a
deșeurilor, dar și refacerea gropilor de gunoi astfel încât ele să
corespundă standardelor europene de ecologizare."Am ajuns ca în
2017 doar 5% din deşeuri să se recicleze. Anul acesta, dacă nu
triplăm acest procent, să ajungem la 15%, vom primi amenzi
usturătoare‚” a punctat Primarul General al Capitalei, care a ţinut
să precizeze că, până în 2020, acest procent trebuie să fie de 50%.
Despre posibile sancţiuni din partea Uniunii Europene a vorbit în
cadrul Forumului Intact Madia Group şi Ministrul Mediului,
Vicepremierul Graţiela GAVRILESCU. România are de rezolvat în
zona gestionării deșeurilor nu mai puțin de nouă situații de
infringement, mai multe proiecte cu finanțare europeană fiind în
pericol până la rezolvarea acestor situații, a atras atenţia
Gavrilescu.
Ministrul a anunţat că, în perioada următoare, va
negocia împreună cu primăriile, societăţile de
salubritate, societăţile producătoare de ambalaje
şi ONG-uri un plan de măsuri pertinent, astfel
încât în 2050 ţara noastră să atingă nivelul
european de deşeuri zero. ”Îmi doresc lucrul
acesta atât ca cetăţean al României, cât şi ca
Ministru al Mediului. Este o miză mare când
vorbim despre Planul Multianual de Investiţii pe
Mediu al Capitalei. Foarte multe generaţii s-ar
putea să aibă de suferit dacă nu luăm acum
măsuri pe termen lung. Pe mine, ca Ministru al
Mediului, mă preocupă ca România să nu mai aibă
probleme de infringement şi ca Bucureştiul să
devină o adevărată capitală europeană şi, atunci
când mergem pe drumurile ţării, să nu mai vedem
munţii de gunoi de pe spaţiile verzi.”

Forumul a oferit companiilor private și reprezentanților ONG
deschiderea unui dialog public cu reprezentanții Guvernului, una
dintre temele dialogului fiind modul în care fondurile europene
pot fi folosite în proiecte de mediu. "Cine răspunde pentru faptul
că fondurile europene nu au fost absorbite. Cine răspunde pentru
pasivitate?”, i-a întrebat Cristian ERBAŞU, Directorul General
Construcții Erbașu, pe reprezentanții Guvernului, care au replicat
că: "Trebuie să recuperăm toate lucrurile care nu s-au făcut şi să
punem ordine în această ţară, inclusiv pe mediu. Sunt mult prea
multe persoane care ar trebui să răspundă pentru nepăsare, dar
noi trebuie să considerăm esenţial punctul de plecare de azi.
România are posibilitatea să devină una dintre cele mai puternice
ţări din punct de vedere economic şi al mediului.”
Una dintre propunerile lansate în cadrul Forumului Capitala Verde
a venit din partea unei companii private care a propus reluarea
unei idei mai vechi privind transformarea in parcuri a terenurilor
abandonate sau lăsate în paragină.
Corneliu PASCU, Președintele Iridex Group, a propus
preluarea de către Primărie a unei zone abandonate din zona
limitrofă Capitalei: "Există un depozit de gunoi, Giulești-Sârbi,
în care s-au depozitat deşeurile de după cutremurul din 1977.
Aş propune ca toată această zonă de peste 700 de hectare,
nefolosită, să fie preluată de Primăria Municipiului Bucureşti
şi să fie împădurită”.
De altfel, replantarea este o soluţie folosită deja de unele
primării de sector. "Avem programe anuale de plantare de noi
arbori. Mergem pe logica plantelor perene, nu pe panseluţe.
Sectorul 6 va fi primul care va prezenta o grădină realizată pe
o clădire”, a anunţat Primarul Sectorului 6 Gabriel MUTU în
cadrul forumului.

Până ca astfel de măsuri să poată fi realizate, în prezent există deja un exemplu de succes, Parcul Natural Văcăreşti. Noua administrație a
Capitalei are de gând să valorifice potențialul celui mai mare parc urban din Europa continentală la un nivel nemaiîntâlnit până acum.
"Vorbim de un dar pe care natura l-a oferit
bucureştenilor şi României. Datorită acestui loc
de la marginea oraşului, fiecare locuitor al
Capitalei a primit un metru pătrat de spaţiu
verde în plus”, a declarat Dan BĂRBULESCU,
Directorul Executiv al Asociaţiei Parcul Natural
Văcăreşti. "Înfiinţăm administraţia parcului,
elaborăm regulamentul parcului şi pe baza
studiilor ştiinţifice Constituţia parcului”, a mai
spus Bărbulescu, care a anunţat totodată că îi
aşteaptă pe bucureşteni şi pe turişti să viziteze
acest spaţiu de 184 de hectare.

Spaţiile verzi trebuie să facă parte din
arhitectura unui oraş. Aşa, putem asigura un
viitor mai sănătos generaţiilor următoare şi de
aceea toate planurile şi măsurile prin care
resursele naturale pot fi utilizate la maximum
trebuie să constituie o prioritate în prezent.

Intact Professional Debates le mulțumește
tuturor partenerilor și participanților care au
contribuit la succesul acestui eveniment!

Dezbaterea “Capitala verde. Investiţii în mediu pentru Bucureşti” a fost organizată de Intact Media Group și a fost susținută de
Iridex Group, Construcții Erbașu și Romprest.

