
1/3 

 

Nr. 629/10.04.2020 
Către: Domnul Director Executiv Teodor Gabriel NEGULESCU, Direcția de Sănătate Publică 
Ilfov 

  

Referitor la informarea cetățenilor din orașul Otopeni asupra riscurilor de sănătate cauzate 
de nivelul ridicat de poluare din perioada 7-9 aprilie 2020 

 

Stimate domnule director executiv, 

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, al 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor și al art. 17 pct.6. VI. lit.e) din REGULAMENTUL din 27 
iulie 2010 de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, formulez prezenta  

SESIZARE 

Am sesizat un vid de comunicare din partea Direcției de Sănătate Publică Ilfov față de 
locuitorii orașului Otopeni, în contextul arderilor necontrolate ale unor zone de vegetație pe 
care se aflau deșeuri, pe un teren din comuna Periş, la Nord Vest de comuna Corbeanca şi la 
limită cu localitatea Dârza1, în timpul cărora mai mulți cetățeni din orașul Otopeni au 
reclamat un miros înecăcios de plastic ars, mai ales în dimineața zilei de 08.04, în jurul orei 
5:00. 

Deși cetățeni din mai multe localități au reclamat un fum înecăcios și dificultăți în 
respirație în zilele de 7, 8 și 9 aprilie, ministrul mediului, Costel Alexe, a declarat în data de 8 
aprilie, în emisiunea „Deșteptarea” a radioului Europa FM, că „fumul nu este toxic, chiar 
dacă miroase urât.”2 și a pus pe seama vântului, și nu pe amploarea incendiului, propagarea 
fumului și a mirosului, deși pompierii au avut dificultăți în stingerea acestuia3, iar până în 
prezent Direcția de Sănătate Publică nu a emis niciun fel de informație oficială suplimentară 
cetățenilor din Otopeni cu privire la siguranța sănătății acestora. 

În plus, cetățenii nu dispun de un instrument al autorităților care să acționeze în timp 
real, cu excepția apelării 112, ai căror operatori nu au nici expertiză, nici eficiență în 
rezolvarea problemelor indicate. De asemenea, accidentele soldate cu poluare excesivă pot 
                                                
1
 Informare de presă a Gărzii Naționale de Mediu din data de 08.04.2020, disponibilă la 

https://www.facebook.com/GardaNationaladeMediu/posts/2571077503209287   
2
http://epochtimes-romania.com/news/poluarea-care-a-sufocat-capitala-ministrul-mediului-vine-cu-lamuriri---

299840 
3
 http://epochtimes-romania.com/news/poluarea-care-a-sufocat-capitala-ministrul-mediului-vine-cu-lamuriri--

-299840 
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fi raportate către Garda de Mediu sau Direcția de Sănătate Publică doar în intervalul orar de 
peste zi, la care oricum se răspunde foarte greu. 

Astfel, în condițiile în care în orașul Otopeni nu există nicio stație oficială de 
măsurare a calității aerului, deși i-am solicitat primăriei acest lucru încă din 20194, singura 
sursă de informare cu privire la calitatea aerului din zonă au fost rețelele independente de 
măsurare a calității aerului http://www.airly.eu/ și https://www.uradmonitor.com/. Astfel 
senzorul uradmonitor de pe strada I.C Brătianu5, a înregistrat următoarele valori: 

a. În data de 7.04.2020, la ora 12:00, au fost înregistrate valorile de 45 ug/m3 pentru 

PM2.5 (de două ori mai mult decât limita maximă admisă)6  și de 49 ug/m3 pentru 

PM10.  

b. În data de 8.04.2020, în jurul orelor 5:30, au fost înregistrate valorile de 92 ug/m3 

pentru PM2.5 (de patru ori mai mult decât limita maximă admisă)7
 și 106 ug/m3 

pentru PM10 (de două ori mai mult decât limita maximă admisă)8. 

c. În data de 9.04.2020, în jurul orelor 4:50, au fost înregistrate valorile de 63 ug/m3 

pentru PM2.5 (de trei ori mai mult decât limita maximă admisă)9
 și 70 ug/m3 pentru 

PM10, depășind limita maximă admisă. 

 Așadar, 

Având în vedere cele expuse anterior, 

Având în vedere că Direcțiile de sănătate publică au rolul de a identifica posibilele 
probleme de sănătate publică sau ameninţări la adresa sănătăţii unei comunităţi, 

Având în vedere că Direcția de Sănătate Publică are responsabilitatea pentru 
asigurarea sănătăţii publice conform art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, 

Cunoscând că art. 6 lit. e) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății reglementează monitorizarea factorilor de mediu în relație cu sănătatea, printre 
principalele domenii de intervenție ale asistenței de sănătate publică sănătatea în relație cu 
mediul, 

Având în vedere că particulele în suspensie afectează în special persoanele cu boli 

cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii, 

Ținând cont că, recent, cercetătorii au demonstrat o relație cauzală între nivelul 
ridicat de poluare și creșterea numărului de persoane diagnosticate cu COVID-1910, 

                                                
4
 https://cornelzainea.ro/ilfovenii-au-dreptul-sa-stie-ce-respira-avem-sau-nu-nevoie-de-masca-de-gaze/  

5
 https://www.uradmonitor.com/?open=16000009&sensor=pm25 

6
 Limita maximă admisă pentru PM2.5 este de 20 ug/m

3
 conform Legii nr. 104/2011  

7
 Limita maximă admisă pentru PM2.5 este de 20 ug/m

3
 conform Legii nr. 104/2011  

8
 Limita maximă admisă pentru PM10 este de 50 ug/m

3
 conform Legii nr. 104/2011  

9
 Limita maximă admisă pentru PM2.5 este de 20 ug/m

3
 conform Legii nr. 104/2011  

10
 Xiao Wu,  Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici, „Exposure to air 

pollution and COVID-19 mortality in the United States”, articol publicat în data de 05.04.2020, disponibil la 

http://www.airly.eu/
https://www.uradmonitor.com/
https://cornelzainea.ro/ilfovenii-au-dreptul-sa-stie-ce-respira-avem-sau-nu-nevoie-de-masca-de-gaze/
https://www.uradmonitor.com/?open=16000009&sensor=pm25
http://orcid.org/0000-0001-9895-1477
http://orcid.org/0000-0001-9895-1477
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v1.article-metrics?fbclid=IwAR0wNOYfg5A9PYFuULbuSWrVMoo8gFjIOcO8t7hr3QJlL6kKxNetjy225dM
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Vă solicit următoarele: 

1. Vă rog să îmi transmiteți dacă ați utilizat stații mobile de monitorizare a calității 
aerului în perioada 7-10 aprilie 2020 pentru a măsura valorile parametrilor de 
calitate a aerului din Otopeni.  

2. Vă rog să îmi transmiteți ce parametri ați măsurat, în ce date, care sunt valorile 
pentru fiecare indicator, cum au evoluat valorile parametrilor înregistrați și în ce 
măsură a fost și este afectată sănătatea cetățenilor. 

3. Vă rog să transmiteți oficial, prin canalele media, un comunicat asumat DSP, conform 
atribuțiilor, care să informeze populația în privința gradului de poluare, precum și să 
îndrumați populația în vederea protejării sănătății, precum și a grupelor de populație 
de risc. 

4. Solicit ca DSP Ilfov să recurgă la toate diligențele de care dispune pentru a asigura 
populației o informare în timp util despre efectele poluării. În acest sens, solicit DSP 
Ilfov să își folosească statutul de instituție publică abilitată pentru contactarea 
tuturor instituțiilor cu responsabilitate în soluționarea prezentei situații. 

5. Care sunt motivele pentru care această comunicare nu a fost făcută până în prezent? 

6. Vă rog să îmi transmiteți care sunt măsurile pe care le veți lua în zilele următoare 
pentru a monitoriza starea de sănătate a cetățenilor din Otopeni. 

7. Care sunt procedurile pe care le urmează DSP Ilfov în situații similare cazului de față, 
care pot afecta sănătatea cetățenilor? 

           Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie transmise în format electronic pe adresa de 
e-mail cornel.zainea@cdep.ro.  

Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră și demararea acțiunilor în sensul 
recomandat în prezenta sesizare. 

Cu deosebită considerație, 

Cornel Zainea 
Deputat USR în Circumscripția electorală, nr. 25, Ilfov 
Membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților 
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