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INTRODUCERE 

Lucrarea de față reprezintă Raportul de mediu asupra actualizării Planului Urbanistic 

General și Regulamentului local de urbanism al orașului Otopeni, Jud. Ilfov – numit în 

continuare PUG 

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerințele Hotarârii de Guvern nr. 1076 

din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri 

si programe. De asemenea au fost luate în considerație precizările din Manualul pentru 

aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe elaborat de 

autoritatea națională pentru protecția mediului și de Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului.  

HG nr. 1076/2004 menționată anterior ca fiind cadrul legal principal pentru elaborarea 

lucrării de față, transpune în legislația națională Directiva SEA 2001/42/CE – care are ca 

obiectiv declarat integrarea considerațiilor de mediu în elaborarea și adoptarea planurilor și 

programelor, în vederea promovării unei dezvoltări durabile. 

În derularea procedurii de evaluare a impactului de mediu s-a ținut cont de asemenea și de 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 – de 

instruire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și 

de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește 

participarea publicului și accesul la justiție. 

SEA1, este un instrument utilizat pentru minimizarea riscului și pentru maximizarea efectelor 

pozitive ale planurilor/programelor considerate. 

În context general, evaluarea de mediu este un proces care caută să asigure luarea în 

considerare a impactului asupra mediului. Este un instrument pentru factorii de decizie, care 

este menit să îi ajute să pregătească și să adopte decizii durabile, respectiv decizii prin care 

se reduce la minim impactul negativ asupra mediului. 

Conform Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe, elaborat de Ministerul Mediului și de Agenția Naționala de Protecția 

Mediului – numită în continuare ANPM, raportul de mediu – respectiv raportul SEA, denumit 

                                                           
1
 Strategic Environmental Assesment, respectiv Evaluarea Strategică de Mediu 
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în continuare RM, este parte a documentației PUG care trebuie să conțină informații certe 

prevăzute în HG nr. 1076/2004. RM reprezintă partea esențială a evaluării de mediu 

constituind bază a monitorizării efectelor semnificative ale implementării PUG. Este de 

asemenea un instrument important pentru integrarea considerațiilor de mediu în ptegătirea 

și adoptarea PUG deoarece asigură indentificarea, descrierea, evaluarea și luarea în 

considerație în acest proces a potențialelor efecte cu impact important asupra mediului. 

În integrarea considerațiilor de mediu în PUG, elaborarea RM a reprezentat un proces 

iterativ. 

În consecință, obiectivele principale ale RM sunt: 

- identificarea, descrierea și evaluarea efectelor potențial semnificative asupra 

mediului ale implementării PUG precum și  

- alternativele posibile ale PUG. 

Conținutul PUG trebuie să includă rezultatele RM iar varianta finală a PUG trebuia să 

reprezinte, din punct de vedere al protecției mediului, cea mai buna alternativă de realizare 

a obiectivelor propuse. 

Adoptarea PUG se va efectua numai după finalizarea evaluării de mediu.   

12. Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale PUG, precum și a 

relației cu alte planuri și programe relevante 

12.1. Obiectivele generale ale PUG  

(1) Stabilirea  obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare pentru orașul Otopeni, pe 

baza unei analize multicriteriale a situației existente pe o perioadă de 10 ani, respectiv 

2014-2024; 

(2) Orientarea aplicării unor politici ce își propun printre altele restabilirea dreptului de 

proprietate şi statuarea unor noi relaţii socio-economice în scopul construirii şi 

amenajării teritoriului localităţii; 

(3) Asigurarea dezvoltării durabile a orașului Otopeni. 

12.2. Direcțiile principale de dezvoltare prevăzute în PUG 

Directia 1: Amenajarea teritoriului 

- Acțiunea 1.1: introducerea în intravilan a suprafețelor de teren din vestul și estul 

orașului Otopeni aflate în prezent în extravilan. 

- Acțiunea 1.2: dezvoltare și remodelare continuă a unui concept de dezvoltare 

durabilă în Otopeni. 
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Directia 2: Promovare polilor de competență strategică 

- Acțiunea 2.1: realizarea unui plan de marketing urban actualizat pentru promovarea 

polilor de competență urbană 

- Acțiunea 2.2: ajustarea periodică a gradului de satisfacție a populației ca instrument 

de fundamentare a planului de marketing urban 

Directia 3: Dezvoltarea strategică pe zone concertate de dezvoltare 

- Acțiunea 3.1: AIHCB 

- Acțiunea 3.2: zona de agrement și sport 

- Acțiunea 3.3: zona parc expozioțional 

- Acțiunea 3.4: zona celor 7 parcuri tehnologice 

- Acțiunea 3.5: elaborarea planului integrat de dezvoltare urbană pentru zona celor 7 

parcuri tehnologice (axa 1 regiopor) 

Directia 4: Dezvoltare echilibrată și refacerea identității culturale locale 

- Acțiunea 4.1: proiect de refacere a simbolurilor emblematice (moara și fortul militar) 

- Acțiunea 4.2: reglementari urbanistice legate de imaginea urbană 

Directia 5: Crearea unui confort spațial prin păstrarea unui densități medii scăzute a 

populației 

- Acțiunea 5.1: reglementări legate de indicii urbanistici (POT, CUT, RHmax) 

- Acțiunea 5.2: reglementări specifice ale procentului de spații verzi pentru zonele 

rezidențiale 

12.3. Situația actuală 

Problemele de amenajarea teritoriului în România, se referă la elaborarea politicilor și 

programelor în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare economico-socială.  

Amenajarea teritoriului, respectiv urbanismul, reprezintă traducerea acestor obiective și 

programe în planuri de amenajare a teritoriuluiși de urbanism pentru toate tipurile de 

dezvoltări. Aceste planuri trebuie să includă, așa cum am afirmat mai sus, în cadrul 

procesului de elaborare și considerentele de protecție a mediului.  

Scopul principal al unui document privind amenajarea teritoriului – la nivel național, 

regional sau județean – este acela de a armonizare a politicilor economice, sociale, ecologice 

și culturale, în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate și o coeziune a diferitelor zone. 
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Trebuie menținut de la început ca documentația care face obiectul prezentului Raport de 

Mediu, concretizarea evaluării strategice de mediu, respectiv Actualizrea Planului Urbanistic 

General și Regulament local de urbanism, Otopeni, Jud. Ilfov. 

Regulamentu Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General. 

12.3.1. Amplasament 

Orașul Otopeni este situat la nord de municipiul București la o distanta de circa 14 km de 

centrul acestuia, pe drumul national DN1 (E15) Bucuresti-Ploiesti. 

Orașul Otopeni are următoarele vecinătăți: 

- la Vest, comuna Mogoșoaia,  

- la Nord comuna Corbeanca și Balotești,  

- la Est comuna Tunari,  

- la Sud cu municipiul București (Sectroul 1). 

12.3.2. Posibile strategii de dezvoltare ale orașului 

Ȋn procesul implementării priorității POR2 de dezvoltare urbană, România trebuie să 

găsească cea mai buna soluție pentru atingerea a două obiective: 

- Primul obiectiv este legat de crearea și dezvoltarea polilor de creștere, concentrați în 

jurul unui număr limitat de mari centre urbane și ale arealelor lor înconjurătoare 

urban-rurale, care acționează ca motoare ale dezvoltării regionale; 

- Al doilea obiectiv constă în sprijinirea orașelor mici și mijlocii cu potențial de 

dezvoltare economică și socială, care acționează ca poli de dezvoltare urbană. 

În sensul acesta, orașul Otopeni a prezentat patru scenarii posibile de dezvoltare economică, 

bazate pe evaluarea situației actuale, interviurile cu organizațiile și companiile cheie ale  

orașului și pe o analiză SWOT. Ele prezintă patru strategii diferite din care orașul Otopeni 

poate să aleagă opțiunea pentru dezvoltarea sa social-economică. Scenariile oferă de 

asemenea o privire de ansamblu asupra eventualelor efecte pozitive și negative. 

e. Scenariul dezvoltării inerțiale  

Scenariul dezvoltării inerțiale este scenariul în care sunt preluate si continuate tendințele și 

modelul de dezvoltare din ultimii 15 ani. Acest model subordoneaza dezvoltarea locală, 

evolutiei orașului Otopeni, concentrând activitatea economică pe domeniul serviciilor și al 

                                                           
2
 Porogamul Operațional Regional pentru accesarea fondurulor europene 
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activităților conexe rezultate din apropierea de cel mai mare aeroport internațional din 

România precum si de vecinatatea cu Drumul Național 1 și proximitatea cu București. 

Acest scenariu este SCENARIUL LIBEREI ENERGII A INITIATIVEI PRIVATE, in care singurul 

motor al dezvoltarii il reprezinta vointa actorilor locali dupa care se pliaza politicile Consiliul 

Local. 

f. Scenariul dezvoltării alternative 

Scenariul dezvoltarii alternative este scenariul care mizeaza pe dezvoltarea alternativa ce 

poate fi orientata de catre Consiliul Local prin politici proprii inspirate din experienta 

similara a altor orase aflate in apropierea unor aeroporturi internationale precum si pe 

dezvoltarea bazata pe valorificarea bogatiilor naturale (ape termale), a centrului de geriatrie 

Ana Aslan si a resurselor istorice. 

Acesta este SCENARIUL ECHILIBRULUI LOCAL in care initiativei private i se adauga politicile 

proactive ale Consiliului Local in scopul definirii identitatii comunitatii prin revalorizare a 

istoriei in concordanta cu tendintele la nivel mondial. 

g. Scenariul dezvoltării intercomunitare 

Acest scenariu se bazeaza pe dezvoltarea intercomunitara preluand experienta regiunii 

Rossy  Porte de France, si utilizând  cadrul  legislativ românesc in domeniu, adica Legea 

215/2001 (Legea administratiei publice locale) cu  modificari si  Legea 195/2006 (Legea-

cadru a descentralizarii). 

Acest scenariu este SCENARIUL DEZVOLTARII ARMONIOASE in care initiativei private si 

politicilor proactive ale Consiliului Local le sunt adaugate politicile comunitare bazate pe 

fondurile structurale ce stimuleaza  dezvoltarea  armonioasa intercomunitara. 

h. Scenariul dezvoltării compuse 

Acest scenariu este o combinatie a unor activitati din scenariile prezentate anterior in scopul 

valorificarii tuturor elementelor pozitive caracteristice orasului. 

Acest scenariu este SCENARIUL DEZVOLTARII DURABILE, în care inițiativei private, politicilor 

proactive ale Consiliului Local și politicilor comunitare bazate pe fondurile structurale ce 

stimulează  dezvoltarea  armonioasă intercomunitară, le sunt integrate energiile societății 

civile care să creeze cadrul studiului și concilierii dezvoltarii durabile în interesul tuturor 

actorilor locali, cu următoarele tendințe: 
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1. Aeroportul Internațional Henri Coandă București si-a propus noi obiective de 

dezvoltare si modernizare a infrastructurii aeroportuare: 

2. Ministerul Transporturilor, prin CFR SA, sustine idea construirii unei linii de cale 

ferata care sa lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. 

3. Municipalitatea a aprobat proiectul liniei de metrou Gara de Nord-Otopeni, care va 

avea 13,9 kilometri si 14 statii.  

4. Administratia locala va adopta politici proactive (ca spre ex.: taxe locale atractive, 

investitii in infrastructura, adoptare PUG, formalitati de autorizare rapide, etc)   ce 

vor crea si promova noi activitati specializate in: consultanta,  proiectare,  

constructii, IT, hoteluri, restaurante comert preponderent vanzari, service si inchirieri 

auto, servicii de depozitare precum si companii de intretinere/reparatii imobile. 

Acest proiect se va realiza prin crearea a sapte parcuri tehnologice si sapte zone de 

locuinte grupate. Dupa modelul Roissy fiecare zona va avea o suprafata de minim 5 

hectare.  

5. Se vor crea un centru si un incubator de afaceri care vor facilita implantarea 

activitatilor  

6. Vor fi valorificate  resusele istorice (pensiune stil moara, pensiune stil Fortul Otopeni 

de la 1822, raliu/parada autoturisme epoca – “Capitan Teodor Stanescu” cu ocazia 

salonului Auto Bucuresti ce va fi organizat in orasul Otopeni in viitor, precum si 

traditia mostenita de renumitul horticultor Harry Vasilescu). 

7. Se va construi un centru balneoclimateric ce va folosi resursele termale din Otopeni.  

8. Resursele termale vor fi folosite prin intermediul unor echipamente moderne si 

pentru incalzirea termica a locuintelor precum si apa calda menajera. 

9. Pentru gestionarea eficienta a proiectelor sale, utilizand resursele zonale, Consiliul 

Local ia initiativa crearii  Asociatiei Intercomunitare Otopeni- Poarta  spre România 

de Mâine . La constituirea ei vor participa  Consiliul Local Otopeni impreuna cu 

Consiliul Judetean Ilfov. Asociatia  va fi deschisa și comunelor din jur: Balotesti, 

Mogosoaia, Corbeanca, Tunari, Buftea. 

o Se va constitui o comisie ce va avea rolul de a armoniza proiectele Asociatiei 

cu cele ale Primariei Sectorului 1 in perspectiva realizarii in viitor a proiectului 

„Bucuresti Metropolitan”. 

o Prin utilizarea Fondurilor Structurale destinate asociatiilor intercomunitare va 

fi creat Centrul de formare Zonal in vederea atragerii populatiei din regiune si 

conversia spre profesii necesare planului de dezvoltare propus. 
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o Asociatia isi va crea Agentia de Dezvoltare Economica zonala Otopeni care va 

gestiona ofertele funciare; gestiune Proiecte din Fonduri structurale; forta de 

munca; centrul de formare. Rolul acestei agentii va fi de: observator, interfata 

intre intreprinderi si primarie, promotor al dezvoltarii teritoriale, promovare 

nationala si internationala. 

o Asociatia va sprijini dezvoltarea mediului de afaceri regional si local fiind 

motorul dezvoltarii locale si impunand brandul OTOPENI- POARTA SPRE 

ROMANIA DE MÂINE. Va fi creat un Centru de afaceri INFO START ROMANIA 

care va functiona ca observator pentru societatile europene ce vor dori sa se 

instaleze in Romania. Aici vor primi facilitate si consultanta pentru 

deschiderea unei afaceri in Romania precum si o strategie de piata. 

 

12.3.3. Evoluția orașului și a populației 

 1867: Pe harta austriacă “General Karte des FurstentumsWalachei“ sunt menţionate 

satele Otopenii de Sus şi Otopenii de Jos, care formau comuna Otopeni. Rezultă că în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea vetrele celor două sate ocupau o parte din vatra de 

astăzi a oraşului Otopeni. Pe această hartă, satul Odăi care în prezent face parte din 

oraşul Otopeni, apare sub denumirea de Odaia Brâncoveanului.  

 1865: În „Indicele comunelor României”, Otopeni apare la districtul Ilfov, plasa 

Dâmboviţa cu satele Otopenii de Sus şi Otopenii de Jos; existau 141 case, 154 familii şi 2 

biserici. 

 1872: Dicţionarul statistic şi topografic al României, apărut în 1872, indică 770 locuitori. 

 1875: este elaborată harta color executată de inginer E. Bacalogu şi D. Petrescu, la scara 

1:10000. 

 1879: Au fost împroprietăriţi însurăţeii din Otopeni. Astfel, în Otopenii de Sus s-a 

înfiinţat o comună de „însurăţei” formată din 40 de capi de familie care au primit 9 

pogoane de pământ şi un pogon pentru grădină şi casă. 

 1882 marchează debutul uneia dintre cele mai mari lucrări militare din România, ce avea 

să se realizeze pe teritoriul localităţii Otopeni: cetatea Bucureşti cu un sistem de forturi 

menite să apere oraşul.  

 1887: Otopeni aparţine de plasa Dâmboviţa, iar prin noua lege din 1908 comuna are trei 

consilieri, un primar, un ajutor de primar şi trei delegaţi aleşi ce reprezentau cele trei 

sate. 
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 1893 – 1903, în comună a luat fiinţă o moşie a statului arendată de mănăstirile Sfântu 

Sava şi Radu Vodă, cu suma anuală de 20200 lei. Se menţionează că cei mai rentabili 

pomi din zonă sunt corcoduşii, vişinii, cireşii, prunii şi merii. 

 1901: sunt consemnaţi 851 locuitori care stăteau în 215 case. Ei posedau 116 pluguri şi 

180 căruţe. Cei înstăriţi atingeau numărul de 136, ei având pământuri, cei 

neîmproprietăriţi fiind în număr de 85 (Marele dicţionar geografic al României, vol. IV, 

pag. 619). 

 1912: din 1980 locuitori, aproape 1000 ştiau carte, deci peste 50%, faţă de media pe ţară 

de numai 35%. În 1930, situaţia se îmbunătăţeşte, peste 60% dintre locuitorii din 

Otopeni ştiau să scrie şi să citească faţă de 40% media pe ţară. 

 1913: comuna face parte din plasa Băneasa, la fel şi prin legea din 1926, când localitatea 

era formată din satele Otopenii de Jos, Otopenii de Sus şi Odăile. 

 1916-1918: În războiul pentru reîntregirea neamului românesc, numeroşi fii ai comunei 

Otopeni au luptat la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, mulţi dintre ei au plătit cu viaţa pentru 

ca România să fie reîntregită în graniţele sale fireşti. Numele lor este înscris pe 

monumentul eroilor din centrul oraşului pentru cinstirea lor veşnică. La Otopeni au avut 

loc lupte grele pentru apărarea Bucureştilor. 

 În perioada interbelică, localitatea cunoaşte o perioadă de progres, mai ales după 

împroprietărirea din 1921 care a asigurat redistribuirea proprietăţii agrare în favoarea 

ţărănimii. 

 1928: Prin legea din 1928, Otopeni capăta statutul de comună suburbană, având 

personalitate juridică, patrimoniu şi organ propriu de conducere. Consiliul comunal era 

compus din membri aleşi şi membri de drept, oameni cu pregătire chemaţi să 

completeze prin competenţa lor pe cei aleşi. 

 1930: Recensământul general al populaţiei României arată următoarea structură pentru 

comuna Otopeni, plasa Băneasa: populaţia totală 3167 locuitori, din care bărbaţi 1817, 

iar femei 1350. Pe grupe de vârstă, pentru bărbaţi, situaţia se prezenta astfel: 0 la 6 ani – 

168 locuitori, 7 la 12 ani – 87, 13 la 19 ani – 115, 20 la 64 ani – 391, peste 65 ani – 13, 

nedeclaraţi – 13. Pentru femei, structura era următoarea: 0 la 6 ani – 142, 4 la 12 ani – 

88, 13 la 19 ani – 108, 20 la 64 ani – 332, peste 65 ani – 15, nedeclaraţi – 7. 

Recensământul mai menţiona 560 de clădiri, în care trăiau 642 de familii. 

 1939: redevine comună rurală.  
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 1941: unii locuitori au cedat prin despăgubire, o parte din terenuri pentru calea ferată 

Bucureşti-Urziceni.  

 1944: în zilele de 25, 26 si 27 august, Otopeniul a fost teatrul unor ample lupte şi acţiuni 

militare. În timpul acestui război localitatea şi-a plătit tributul său material şi uman, 

numele celor căzuţi la datorie fiind înscrise şi ele pe monumentul eroilor din centrul 

oraşului. 

 1950, comuna Otopeni a fost trecută din subordinea judeţului Ilfov în cea a capitalei. 

 1960, conform legii pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a ţării, satul Dimieni 

aparţinând comunei Tunari a fost trecut la comuna Otopeni. 

 1968 satul Dimienia fost redat comunei Tunari. În acelaşi an Otopenii de Jos şi Otopenii 

de Sus sunt contopite în comuna Otopeni, iar toţi locuitorii situaţi în zona de pe partea 

stângă a şoselei Bucureşti-Ploieşti, între Km. 16,5 şi km. 18,0, inclusiv teritoriul, au fost 

trecuţi de la comuna Corbeanca la comuna Otopeni. 

 Anii ’80: aplicarea planului de sistematizare al regimului comunist, care a constituit una 

dintre perioadele cele mai sumbre din istoria localitații datorită demolarii unui număr 

important de case, mutarea locuitorilor în blocuri și vile lipsite de condiții decente de trai 

(grupuri sanitare, rețele de canalizare, etc.). 

 1982, în urma unei noi împărţiri administrativ-teritoriale, în jurul Bucureştiului se 

înfiinţează Sectorul Agricol Ilfov, în care va fi inclusă şi comuna Otopeni.  

 1997: Sectorul Agricol Ilfov redevine judeţul Ilfov. 

 2000: prin decret prezidențial a fost declarat oraș la data de 27 noiembrie.  

Planul de sistematizare al regimului comunist includea şi realizarea unui centru civic, în care 

erau prevăzute două edificii moderne care să adăpostească administraţia locală şi Casa de 

Cultură. Construcţia lor a început în anii ’80, dar evenimentele din decembrie 1989 au 

determinat sistarea lucrărilor, atât la aceste edificii, cât şi la numeroase blocuri. Rămase în 

stare de abandon aceste construcţii au oferit mulţi ani un peisaj deprimant. După aproape 

un deceniu, lucrările au început să fie reluate şi finalizate. Atât sediul administraţiei locale, 

cât şi cel al Casei de Cultură au devenit imagini emblematice ale localităţii, iar noile blocuri 

finisate modern conferă o oraşului o imagine plăcută şi atrăgătoare. 
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12.3.4. Evoluția numerică a populației 

Localitatea Otopeni a cunoscut de-a lungul timpului o continuă creştere demogafică, 

asociată dezvoltării sale economice şi sporirii importanţei funcţiilor pe care le-a deţinut. 

Dinamismul demografic a înregistrat însă rate de creştere mai accentuate sau mai reduse, ce 

reflectă particularităţile contextului istoric şi ale etapelor de dezvoltare parcurse.  

În afara bilanţului natural, un rol însemnat în dimanica populaţiei localităţii Otopeni l-a avut 

mişcarea migratorie a populaţiei, care a constituit o cauză importantă a creşterii numărului 

de locuitori ai localităţii, ca urmare a elementelor de favorabilitate şi atractivitate ale 

condiţiilor de muncă, de locuit, de transport, pe care localitatea le oferă. După anul 1990 

interesul pentru stabilirea locuitorilor din alte localităţi (inclusiv din Bucureşti) în Otopeni 

poate fi justificat de unele acţiuni generate de noul context economic şi social: un mediu 

ambiant mai natural şi mai liniştit, cu posibilităţi de construire de locuinţe mai spaţioase şi 

confortabile; acţiunile reparatorii prin care unele persoane şi-au recăpătat dreptul de 

proprietate asupra unor terenuri expropriate; interesul pentru o zonă rezidenţială mai 

naturală; extinderea unor activităţi terţiare din capitală.  

La 1 ianuarie 2006 populaţia oraşului Otopeni se cifra la 10 062 locuitori valoare ce-l înscrie 

în categoria oraşelor mici ale ţării, din punct de vedere demografic.  

Densitatea medie a populaţiei este de cca. 320 loc/km2 (la nivelul României densitatea 

medie a populaţiei, conform datelor statistice de la recensământul din martie 2002, era de 

91 loc/km2). 

12.3.5. Stadiul actual al dotării locuințelor 

Conform datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2002 (furnizate de 

Direcţia Judeţeană de Statistică), pe teritoriul oraşului Otopeni existau 3791 locuinţe, din 

care 3324 permanente (88%) şi 467 (12%) sezoniere. În ceea ce priveşte forma de 

proprietate, 3618 (95%) erau locuinţe private şi 173 (5%) de stat. În anul 2004, numărul total 

al locuinţelor a crescut la 4055, din care 3778 (93%) erau realizate din fonduri private, iar 

277 (7%) erau proprietate publică. 

Numărul gospodăriilor se cifra la 3448, iar al persoanelor care alcătuiau aceste gospodării la 

10208, o medie de 3 persoane/gospodărie.  

Gradul de echipare a locuinţelor cu dotări edilitare: 

- 74% beneficiau de apă în locuinţă, 

- 54% beneficiau de canalizare din reţeaua urbană,  
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- 19% dispuneau de canalizare proprie,  

- 69% erau dotate cu baie în interior,  

- 2,5% erau dotate cu baie în afara locuinţei,  

- 99% erau racordate la reţeua electrică,  

- 44% erau racordate la sistemul de termoficare,  

- 9% dispuneau de centrale termice proprii. 

Conform datelor preliminare privind recensământul din anul 2011 ale INS, la nivelul întregii 

țări s-a înregistrat o scădere a numărului de locuitori cu aproximativ 9,6%. Această scădere 

se datorează sporului natural negativ din ultimii aprox. 10 ani dar și numărului mare de 

rpmâni plecați în străinătate. Există și surprize. Datorită terenurilor care au dat posibilitatea 

construirii de locuințe, in special în județul Ilfov s-a înregistrat o creștere a populației. Avem 

motive să credem deci că, datele finale ale recensământului din 2011, este posibil să ne 

arate o creștere a numărului de locuitori în orașul Otopeni, sau măcar un număr egal cu cel 

înregistrat în 2002. 

Procesul de sistematizare forţată şi rapidă la care a fost supusă localitatea Otopeni a condus, 

aşa după cum am menţionat, la distrugerea caselor şi la apariţia blocurilor de locuinţe cu 

dotări edilitare precare. În urma acestui proces imaginea arhitecturală şi peisagistică a 

localităţii a avut foarte mult de suferit. O dată cu trecerea timpului şarpantele şi 

acoperişurile blocurilor s-au deteriorat, afectând, pe de o parte condiţiile de viaţă ale 

locatarilor, iar pe de alta imaginea estetică oferită de aceste contrucţii. O soluţie viabilă la 

această problemă, adoptată de autorităţile locale şi care contribuie în acelaşi timp la 

creşterea numărului de locuinţe finanţate din fondul bugetar, o constituie realizarea de 

mansarde peste ultimul nivel al blocurilor de locuinţe existente. În acest mod se realizează o 

renovare şi omogenizare a zonei centrale a oraşului din punct de vedere arhitectural şi 

peisagistic. 
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Tabel. 2. Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere din oraşul Otopeni, în anul 20023 

 

Dotare cu: 
Numărul locuinţelor 

permanente şi sezoniere 

 

% din total locuinţe 

apă în locuinţă 2796 74 

canalizare din reţea 2046 54 

canalizare sistem propriu 736 19 

instalaţie electrică 3738 99 

termoficare 1680 44 

centrală termică 353 9 

baie în locuinţă 2607 69 

baie în afara locuinţei 93 2,5 

bucătărie în locuinţă 3499 92 

 

 
În ceea ce priveşte locuinţele private, atracţiar tot mai mare pe care o prezintă oraşul 

Otopeni datorită dezvoltării sale economice şi social-edilitare, a condus la apariţia în ultimii 

ani a unui mare număr de locuinţe moderne, de tip vilă. În afară de contrucţiile realizate 

individul, se remarcă complexele rezidenţiale dn investiţii private aflate în stadii diferite 

stadii de realizare precum Triumf (în vecinătatea Institutului de Geriatrie), Golden Rezidence 

(pe strada Steaua Roşie) ş.a. 

12.3.6. Zonificarea funcțională; bilanțul teritorial existent  

Profilul funcţional al oraşului Otopeni este definit de multiplele activităţi care se desfăşoară 

pe teritoriul său. El a cunoscut de-a lungul timpului mutaţii importante, determinate de 

evoluţia contextului social-economic şi politic regional.  

Strâns legate de funcţiile pe care le îndeplineşte, sunt şi zonele funcţionale ale oraşului. 

Conform Planului Urbanistic General, în vigoare în prezent, la nivelul oraşului Otopeni se 

diferenţiază 6 zone funcţionale: 

- zona centrală şi alte zone cu funcţii publice include arealele în care sunt amplasate  

instituţii ale administraţiei locale, culturale, de învăţământ, ocrotirea sănătăţii, 

servicii poştale ş.a. 

                                                           
3
 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 
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- zona de locuinţe, ce deţine cea mai mare suprafaţă din suprafaţa construită a 

localităţii (cca. 80%); 

- zone mixte (de producţie, servicii, comerţ, depozitare şi locuinţe); 

- zone cu spaţii verzi, de sport, agrement şi protecţie; 

- zone cu destinaţie specială şi de echipare tehnico-edilitară (zone de circulaţie, 

gospodărie comunală, cimitire); 

- zona Aeroportului Internaţional 

-  

Tabel. 3. Bilanțul teritorial existent al orașului Otopeni 
 

 

                                                                 Existent 

   

SU
P

R
A

FA
TA

 T
ER

IT
O

R
IU

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
 -

 3
1

8
2

.8
5

 H
A

 

 Zone functionale suprafata 
(ha) 

procent 

1 Zona centrala si alte zone cu functiuni 
publice 

82.19 3.02% 

2 Zone locuinte 847.67 31.12% 

3 Zone mixte (productii, servicii, comert, 
depozitare si locuinte) 

1009.71 37.07% 

4 Zone spatii verzi, sport, agrement si de 
protectie 

44.5 1.63% 

5 Zone de echipamente publice si 
echipare tehnico edilitara (circulatii, 
gospodarie comunala, cimitire) 

41.5 1.52% 

6 Zona terenuri cu destinatie speciala 
(unitati militare) 

179.08 6.58% 

7 Zona Aeroportul International Henri 
Coanda Bucuresti (zona exclusiv pe 
teritoriul orasului Otopeni) 

519.00 19.06% 

 SUPRAFATA INTRAVILAN 2723.65 100% 

 SUPRAFATA EXTRAVILAN 459.20 Ha 

 SUPRAFATA TERITORIULUI 
ADMINISTRATIV 

3182.85 Ha 

 

 
12.3.7. Echipare edilitară 

Echiparea edilitară a localităţi Otopeni a cunoscut o evoluţie relativ lentă până în anul 1996. 

Oraşul Otopeni a cunoscut o permanentă îmbunătăţire a echipării edilitare, ea asigurând 

însă parţial necesităţile locuitorilor săi. În prezent, echiparea edilitar-urbană este în 

continuare în curs de modernizare şi extindere prin proiecte ample de investiţii, astfel încât 
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într-un viitor destul de apropiat locuitorii oraşului să beneficieze de o infrastructură urbană 

modernă, eficientă şi corespunzător dimensionată. 

 

Tabel. 4. Evoluţia echipării edilitare a localităţii Otopeni4 
 

Denumire indicator 1990 1996 2000 2002 2004 

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 32 36,6 39 45 51 

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate 
- km 

20 
24 

26 26 27 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a 
apei potabile- km 

0,3 
0,6 

10,0 10,4 10,4 

Lungimea simplă a reţelei de canalizare - 
km 

0,8 
0,8 

20,0 17,5 20,7 

Lungimea simplă a conductelor de 
distribuţie a gazelor-km 

- 
- - 

45,5 48,5 

 

12.3.7.1.  Rețeaua stradală 

Reţeaua stradală a oraşului Otopeni totaliza la nivelul anului 2004 51 Km. Ea cuprinde atât 

arterele principale ce corespund DN 1 şi Drumului Judeţean 100, cât şi străzile şi drumurile 

din interiorul oraşului. Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate este de 27 km (aproape 

jumătate din lungimea totală a reţelei stradale).  

În ultimii ani modernizarea şi extinderea reţelei stradale a constituit unul din obiectivele 

principale ale autorităţilor locale. În acest context străzile principale şi cele din perimetrul 

perimetrul blocurilor de locuinţe au fost modernizate prin asfaltare, iar celelalte au fost 

pietruite. Au fost construite şi unele străzi noi. În paralel cu lucrările de amenajare a străzilor 

s-a procedat la realizarea de trotuare care să faciliteze circulaţia pietonilor. De asemenea, s-

au construit poduri noi (pe străzile 1 Mai şi 7 Noiembrie) şi s-a modernizat podul de la 

Drumul Odăi. 

În cadrul procesului de amenajare stradală, spaţiile dintre blocuri au fost sistematizate prin 

amenajarea de parcări, spaţii verzi şi terenuri de joacă pentru copii. 

Drumul Naţional 1, aflat în întreţinerea Administraţiei Naţionale a Drumurilor a fost supus în 

perioada 2004 – 2006 unui amplu proces de modernizare destinat fluidizării circulaţiei, care 

s-a finalizat cu extinderea sa la 6 benzi de circulaţie, realizarea unui pasaj supraaerian în 

zona Aeroportului Internaţional Henri Coandă şi amenajarea intersecţiei din zona centrală a 

                                                           
4
 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov 
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oraşului, ce asigură legătura cu DJ 100. Din păcate, deşi prevăzută iniţial în proiect şi mult 

susţinută de locuitorii oraşului, intersecţia nu a mai fost semaforizată, accesul dinspre DJ 

100 şi sectorul sudic al oraşului către Bucureşti fiind posibil numai prin ocolire (fie pe la 

pasajul de la aeroport, fie pe la şoseaua de centură), în timp ce accesul dinspre Ploieşti către 

DJ 100 şi zona centrală şi nordică a oraşului Otopeni se poate realiza numai prin ocolire pe la 

pasajul din sudul Otopeniului. 

12.3.7.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Puțurile forate, conductele de aducțiune, rezervoarele de acumulare, stațiile de pompare, 

ridicarea presiunii și PSI, rețelele de distribuție sunt amplasate pe terenuri și străzi domeniu 

public în orașul Otopeni. 

În localitatea Otopeni exista un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă care 

deservește zona centrală a localității alcatuită din blocuri de locuințe P=4, primarie, școală 

generală, liceu și spații comerciale. 

În prezent alimentarea cu apă a localității se asigura prin intermediul a două gospodării de 

apă: 

 Gospodăria de Apă Nord (Oituz) alcatuită dintr-un rezervor de înmagazinare de 500 

mc și o stație de ridicare a presiunii;  

 Gospodăria de Apă Sud (Polonă) alcatuită dintr-un rezervor de 75 mc și o stație de 

ridicare a presiunii, toate alimentate din cele 11 puțuri de medie si mare adâncime. 

12.3.7.3. Sursa de apă existentă 

Alimentarea centralizată cu apă potabilă a locuitorilor oraşului Otopeni se realizează din 

surse subterane prin intermediul a 11 foraje de medie adâncime. Aceste 11 foraje captează 

apa după cum urmează: 

 din orizonturile acvifere corespunzătoare nisipurilor de Mostiştea şi stratelor 

inferioare de nisipuri, situate la adâncimi de 30 – 35 m până la 50 – 70 m 

 de la mare adâncime, din stratele de Frăteşti, situate la peste 250 m adâncime. 

Capacitatea instalată a surselor de alimentare este de 32 l/s, 2.765 m3/zi (1 009 000 m3/an) 

şi acoperă 73% din necesităţile actuale de debite ale sistemului (în situaţia în care în 

momentul de faţă ar beneficia de servicii centralizate de alimentare cu apă toţi locuitorii 

oraşului).  

Transportul apei de la captare până la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin 

aducţiuni din oţel şi polietilenă. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile a crescut de 
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la 0,3 km în anul 1990, la 0,6 km în anul 1996, ajungând în 2004 la 10,4 Km. În afara 

procesului de extindere a reţelei, în ultimii ani a fost realizată înlocuirea în proporţie de 

peste 80% a conductelor de apă din oţel cu cele din material plastic.  

12.3.7.4. Gospodării de apă existente 

Înmagazinarea apei captate din puțurile forate se realizează într-un rezervor din beton 

armat semi îngropat, amplasat în incinta Gospodăriei de apă Oituz. Rezervorul are 

capacitatea de 500 m³ și este de formă circulară având D=13m și H=3,8m.  

Tratarea apei din sursa subterană constă în dezinfectare prin metoda chimică şi anume prin 

clorare în staţiile de dezinfectare existente în gospodăriile de apă Oituz şi Polonă. 

În gospodăria de apă Oituz există o stație de dezinfectare cu suprafața totală de 18 mp care 

cuprinde o cameră a instalațiilor de dozare și un depozit de butelii de clor. Stația de dozare 

cu clor este dotată cu două dozatoare și 6 butelii de clor din care 4 butelii sunt în stoc. Stația 

de dezinfectare are instalație de ventilație. Aceste staţii asigură 50% din necesităţile de 

dezinfectare actuale (în situaţia în care în momentul de faţă ar beneficia de servicii 

centralizate de alimentare cu apă toţi locuitorii oraşului). Pentru asigurarea presiunii și 

debitelor de apă necesare la consumatori, apa potabilă este pompată prin intermediul unei 

stații de pompare. 

Stația de pompare din incinta Gospodăriei de apă Oituz este amplasată în construcție 

subterană având o suprafață de 20 mp, iar stația de hidrofor este o construcție subterană cu 

suprafața de 23 mp. 

Stația de pompare și hidrofor Oituz este echipată cu : 

- 1 electropompă , având Q = 82 m³ / h, H = 34 mCA; N = 11kw, n = 2900 rot/min 

- 2 electropompe, avand fiecare Q =75 m³/h, H = 63 mCA; N =22kw, n = 2940 rot/min 

- 2 recipiente de hidrofor cu capacitatea de 5000 litri fiecare. 

Înmagazinarea apei din puțurile forate se realizează într-un rezervor din beton armat 

îngropat, amplasat în incinta Gospodăriei de apă situată pe str. Polonă. Rezervorul are 

capacitatea de 75 m³. 

În incinta Gospodăriei de apă Polonă exista o stație de dezinfectare cu o suprafață totală de 

11,3 mp care cuprinde o cameră a instalațiilor de dozare clor și un depozit de butelii de clor. 

Aceasta este dotată cu două dozatoare și 4 butelii de clor, dintre care 2 în stoc și are 

instalație de ventilație. 
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Asigurarea debitelor și presiunii apei necesare la consumatori este realizată prin intermediul 

unei stații de pompare echipată cu: 

- 2 electropompe având Q = 82 m³/h, H = 34 mCA; N = 11kw, n = 2900 rot/min 

- 1 electropompă, având fiecare Q = 75 m³/h, H = 63 mCA; N =22kw, n = 2940 rot/min. 

12.3.7.5. Rețele de distribuția apei potabile existente 

Distributia apei potabile la consumatori se face printr-o rețea ramificată din conducte de 

oțel și PE cu diametre cuprinse între 63 mm și 250 mm, lungimea totală a rețelei existente 

de conducte de distribuție fiind de 11.354m. 

Fig. 5 Lungimile conductelor de distributie pe diametre si materiale5 

De 250 mm L=463m PE 

 219 mm L=1080m OL 

De 180 mm L=285m PE 

De 160 mm L=2851m PE 

 159 mm L=1976m OL 

De 125 mm L=310m PE 

De 110 mm L=1225m PE 

 108 mm L=125m OL 

De 90 mm L=1404m PE 

De 63 mm L=1245m PE 

 

Rețelele de distribuție pe străzi sunt prezentate în Anexa 1. 

Din analiza situației existente privind ridicarea nivelului de viață  și a obiectivelor de 

dezvoltare social economică a localității Otopeni în cadrul PUG, a Legii nr. 107/1996 (Legea 

Apelor), cu modificările și completările ulterioare si OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea 

nr. 265/2006 (Legea Protectiei Mediului), cu modificările și completările ulterioare, se 

impune necesitatea extinderii sistemului centralizat de alimentare cu apă la nivelul 

întregului oraș. 

12.3.7.6. Rețelele de canalizare 

Moştenită parţial din perioada regimului comunist când dimensiunea sa era cu mult sub 

necesităţile populaţiei, reţeaua de canalizare a cunoscut un proces lent de extindere.  

Pînă în anul 1996, lungimea sa s-a menţinut la 0,8 km. În anul 2004, ca urmare a investiţiilor 

în acest domeniu, lungimea reţelei de canalizare a ajuns la 20,7 Km.  

                                                           
5
 Sursa: PUG Otopeni, Memoriu gemeneral 
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În privinţa unei staţii de epurare a apei, ea este funcţională și urmează a fi extinsă ca și 

capacitate pentru a putea prelua creșterea volumului de apă uzată care este înregistrată în 

zona pe care o deservește.  

Colectarea apelor uzate și a apelor meteorice din orașul Otopeni se realizează în sistem de 

canalizare unitar și separativ. 

Sistemul de canalizare existent cuprinde trei stații de pompare a apelor uzate. 

Retelele de canalizare si transport a apelor uzate și meteorice de la punctul de colectare la 

emisar se face printr-o rețea de canale cu diametre cuprinse între 250 mm și 1000 mm, 

lungimea rețelei existente fiind de 9408 m. 

Fig. 6  Lungimile canalelor, pe diametre si materiale6 
 

Dn 250 mm L= 1720 m PVC 

Dn 300 mm L= 564 m Beton 

Dn 315 mm L= 1592 m PVC 

Dn 350 mm L= 1025 m PVC 

Dn 400 mm L= 90 m PVC 

Dn 500 mm L= 129 m Beton 

Dn 1000 mm L= 1547 m Beton 

 

Rețelele de canalizare existente. 

Apele uzate menajere și meteorice preluate de colectoarele principale Dn 1000 mm de pe 

str. 23 August și străzile Floarea de cais, Polonă și str. Țibles sunt colectate într-o stație 

pompare amplasată în str. Țibles. 

Stația de pompare cuprinde: 

 un puț de epuisment cu adâncimea de 8m 

 un cheson vechi D = 6m, H = 7,2 m echipat cu  

- 2 electropompe Geundfos având N = 7,5kW 

- 1 electropompă Grundfos având N = 11kW 

 un cheson nou D=5m, H = 7,2 m, echipat cu 

- 2 electropompe Grundfos având N = 11kw 

                                                           
6
 Sursa: PUG Otopeni, Memoriu gemeneral 
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Apele uzate menajere în amestec cu cele meteorice sunt evacuate în canalul de desecare CC 

III printr-o conductă de oțel de  400 mm, în lungime de 350m. 

Rețeaua de canalizare pentru apele meteorice este prezentată în Anexa 3. 

12.3.7.7. Sistemul de canalizare 

Canalizarea localității Otopeni este și se va extinde în sistem divizor. Este proiectată o 

conductă de canalizare Dn 800 mm de la punctul de descărcare ape uzate de-a lungul 

străzilor Maramureș, Munteniei, Țebea, Avram Iancu, Transilvaniei, în lungime de cca. 2220 

m. 

Datorită configurației terenului și amplasamentului străzilor Oituz, Argeș, Polona, Eroilor si 

Tibles, în total 2660 m, rețelele de canalizare ape menajere și ape meteorice sunt în sistem 

unitar. 

Apele uzate menajere din cartierul Odăi sunt colectate de rețelele de canalizare și 

acumulate în stația de pompare amplasată pe str. Marin Preda. 

Apele uzate din cartierul Ferme sunt colectate de rețeaua de canalizare într-o stație de 

pompare amplasată pe strada Ferme A de unde sunt pompate în canalizarea cartierului 

Odăi, în punctul din amonte pe strada Burebista, iar apele pluviale sunt colectate de două 

stații de pompare amplasate pe strada Ferme A de unde sunt pompate în rețeaua pluvială a 

strîzii Burebista din cartierul Odăi. 

12.3.7.8. Managementul deșeurilor  

Deșeurile menajere 

În prezent, serviciul de salubrizare pentru domeniul public concesionat către un operator, 

respectiv SC URBAN SA Râmnicu-Valcea, care este obligat să asigure în condiţii optime 

colectarea și depozitarea deșeurilor. 

De asemenea, locuitorii orașului Otopeni au posibilitatea de a utiliza același operator sau 

oricare altul care oferă servicii de salubrizare pentru gestionarea și preluarea deșeurilor 

menajere generate de fiecare gospodărie în parte. 

Deșeurile industriale 

Aceste deșeuri sunt gestionate în funcție de natura lor, de către fiecare agent economic în 

parte, în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele și angajamentele asumate prin 

avizul/autorizația de mediu. 
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12.3.7.9. Rețeaua de distribuție a gazelor 

Alimentare cu gaze a locuitorilor oraşului Otopeni este de dată relativ recentă, racordarea la 

conducta magistrală de gaze şi intrarea în funcţiune a reţelei de distribuţie a gazelor 

realizându-se după anul 2000. Dacă în anul 2001 lungimea simplă a conductelor de 

distribuţie a gazelor totaliza 22,1 km, în anul 2004 ajungea la 48,5 Km. 

12.3.8. Necesități și opțiuni ale populației 

Nivelul de dezvoltare al unei localităţi este reflectat nu numai de existenţa, gradul de 

modernizare şi calitatea dotărilor edilitare, ci şi de cele social-culturale (unităţi de 

învăţământ, de cultură şi sanitare) care coroborate, contribuie la ridicarea nivelului de trai şi 

a standardului de viaţă al populaţiei.  

Învăţământul şi cultura stau la baza instruirii tinerilor din punct de vedere intelectual, 

asigurându-le condiţiile pentru formarea de personalităţi armonioase, cu un bagaj cultural 

adecvat şi un comportament demn şi civilizat în societate. Unităţile sanitare sunt 

indispensabile pentru asigurarea serviciilor necesare menţinerii stării de sănătate a 

populaţiei.  

12.3.8.1. Învățământul  

Pe teritoriul localităţii Otopeni învăţământul are tradiţii de aproape 150 de ani. De-a lungul 

timpului reţeaua de şcoli şi procesul de instruire a elevilor a urmat procesul firesc de 

evoluţie, în conformitate cu diferitele etape de dezvoltare pe care le-a parcurs societatea. 

În prezent, în oraşul Otopeni funcţionează 7 unităţi de învăţământ: un liceu, două şcoli de 

învăţămant primar, una de învăţământ gimnazial şi patru gradiniţe.  

12.3.8.2. Cultura și arta 

Activitatea cultural-artistică constituie un aspect deosebit de important atât pentru 

instruirea tinerei generaţii, cât şi pentru ceilalţi locuitori ai oraşului Otopeni preocupaţi de 

permanenta îmbogăţire spirituală şi de cultivare a simţului artistic.. 

În afara unităţilor de învăţământ, principala instituţie menită să contribuie la pregătirea şi 

dezvoltarea spirituală a locuitorilor oraşului Otopeni este Centrul cultural „Ion Manu”. Un 

rol important în acest sens revine şi bisericilor.  

 Centrul cultural „Ion Manu” reprezintă principalul aşezământ cultural-artistic al 

oraşului Otopeni, o instituţie profesionistă de cultură în cadrul căreia se desfăşoară şi 

organizează o gamă diversificată de activităţi cultural-artistice. 
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 Biserica reprezintă o importantă instituţie de cultură religioasă şi educaţie civică, cu 

un rol major în existenţa comunităţilor umane. Locuitorii oraşului Otopeni sunt în 

marea lor majoritate (98%) adepţi ai religiei creştin-ortodoxe. Ei beneficiază de două 

lăcaşe de cult, unul în zona centrală a oraşului (Otopenii de Sus) şi unul la Otopenii 

de Jos. În curtea actualei Biserici de la Otopeni s-a început construcţia unei noi 

biserici. De asemenea, este prevăzută construirea unei biserici şi în cartierul Odăi. 

Dintre celelalte confesiuni, doar adepţii religiei baptiste dispun de un lăcaş de cult 

propriu. 

12.3.8.3. Ocrotirea sănătății 

În oraşul Otopeni ocrotirea sănătăţii este asigurată prin reţeaua de sănătate alcătuită din 

unităţi care activează în sistemul public şi în sistemul privat de sănătate. Tendinţa generală 

este de trecere de la sistemul public spre cel mixt şi privat. 

La nivelul anului 2004, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov, reţeaua 

medicală publică a oraşului includea:  

- un dispensar medical;  

- un cabinet stomatologic individual; 

- o farmacie.  

Cea mai reprezentativă unitate medicală aparţinând încă sectorului public este Institutul de 

Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”, instituţie emblematică pentru Otopeni, al cărei 

renume a depăşit cu mult limitele localităţii şi ale ţării. Considerând toate unităţile medicale 

menţionate, numărul medicilor din sectorul public totaliza 33, al stomatologilor 2, iar al 

farmaciştilor 1. Personalul mediu sanitar se cifra la 69.  

Sectorul privat înregistra în acelaşi an:  

- 2 cabinete medicale de specialitate,  

- 2 cabinete medicale de medicină generală,   

- 4 cabinete stomatologice şi  

- 4 farmacii.  

12.3.8.4. Activitatea turistică 

Deşi municipiul Bucureşti constituie atracţia turistică polarizatoare din regiune, oraşul 

Otopeni dispune de o serie de dotări şi amenajări care pot oferi atât locuitorilor săi, dar şi 

celor din aşezările învecinate (inclusiv din Bucureşti) multiple posibilităţi de petrecere a 

timpului liber şi de desfăşurare a activităţilor sportive. 
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Activitatea turistică este favorizată, în primul rând de existenţa pe teritoriul oraşului a 

Aeroportului Internaţional Henri Coandă, principala poartă aeriană a ţării, care asigură 

renumele localităţii.  

Prezenţa aeroportului a determinat înfiinţarea în imediata sa vecinătatea Muzeului aviaţiei. 

La nivelul oraşului Otopeni se practică îndeosebi un turism de tranzit, atât naţional, cât mai 

ales, internaţional. Turiştii pot fi cazaţi în hoteluri şi în pensiuni. 

12.3.8.5. Activitatea sportivă 

Locuitorii oraşului Otopeni beneficiază de o serie de facilităţi care asigură desfăşurarea 

diferitelor activităţi sportive. În anul 2001 s-a înfiinţat Clubul Sportiv Otopeni. Orașul Otopeni 

are de asemenea și o echipă de fotbal. 

12.3.8.6. Posibilități de agrement 

- Restaurante cu produse din bucătăria tradiţională românească sau internaţională,  

- Parcul acvatic Water Park, cel mai mare ca suprafaţă din România (40000 m2), 

- Centrul Cultural Ion Manu,  

- Parcul din centrul oraşului cu aranjamente florale atrăgătoare şi amenajări speciale de 

joacă pentru copii. 

12.3.9. Potențialul economic al orașului Otopeni 

Oraşul Otopeni prezintă un profil economic complex şi funcţii diversificate a căror apariţie şi 

dezvoltare a fost determinată pe de o parte de potenţialul natural şi uman al localităţii, iar 

pe de alta, de avantajul pe care l-a oferit poziţia sa geografică în vecinătatea Bucureştiului. 

12.3.9.1. Agricultura 

Ramură economică de bază, agricultura deţine în prezent la nivelul oraşului Otopeni un rol 

redus ca importanţă economică, cu toată proximitatea unei piețe largi.  

În evoluţia activităţilor agricole defăşurate la nivelul localităţii Otopeni pot fi distinse 3 

perioade principale: 

1. Perioada anterioară anului 1951, când, în urma reformei agrare din perioada 1918 – 

1921, activităţile agricole erau bazate pe proprietatea privată asupra pământului, 

animalelor şi mijloacelor de lucru.  

2. Perioada 1951 – 1990, bazată pe reforma agrară din 1945, realizată în condiţiile 

existente după 23 August 1944.   
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3. Perioada 1990 – prezent, ce corespunde unei etape de tranziţie de la economia 

soclialistă la cea de piaţă. Adoptarea Legii nr. 18/2001, Legea Fondului funciar, a 

permis trecerea de la proprietatea cooperatistă şi de stat la proprietatea privată. În 

urma aplicării Legii fondului funciar C.A.P. Otopeni a fost desfiinţat, majoritatea 

terenurilor aparţinând acestuia fiind retrocedate deţinătorilor de drept expropriaţi 

abuziv în perioada comunistă, sau urmaşilor acestora. Locul C.A.P.-ului a fost luat de 

asociaţii agricole formate de beneficiari ai terenurilor care s-au văzut însă în 

imposibilitatea de a-şi lucra pămîntul în mod individual. O parte din terenuri a fost 

scoasă din circuitul agricol, proprietarii preferând varianta vinderii lor unor investititori 

sau firme naţionale sau internaţionale care au schimbat destinaţia iniţială a 

terenurilor. 

Modul de utilizare a terenurilor agricole 

După 1990, s-au înregistrat o serie de modicări semnificative ale suprafețelor agricole. 

Aplicarea Legii fondului funciar a avut drept consecinţă directă reducerea suprafeţelor 

agricole.  

 
Tabel.7  Dinamica structurii terenurilor agricole (în ha) 

în localitatea Otopeni, în perioada 1990 – 20037 

Tipul de folosinţă 1990 1995 2000 2003 

Terenuri agricole 2699 2565 2262 2559 

Terenuri arabile 2318 2229 2116 2479 

Terenuri pomicole (livezi şi pepiniere) 5 37 49 30 

Terenuri viticole (vii şi pepiniere viticole) 37 99 78 28 

Păşuni 339 200 19 16 

Fâneţe - - - 6 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov 

 

Cultura plantelor este în prezent în tendință de descreștere. 

Creşterea animalelor, altădată un sector de activitate deosebit de important la nivelul 

localităţii Otopeni, ce asigura o parte din cerinţa de produse animale a pieţelor 

Bucureştiului, deţine în prezent o pondere mult mai redusă ca importanţă.  

12.3.9.2. Industria 

Industria este al doilea sector ca importanţă economică la nivelul oraşului Otopeni.  

                                                           
7
 Sursa: PUG Otopeni, Memoriu gemeneral 
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Dintre întreprinderile de interes naţional din perioada socialistă, transformate după anul 

1990 în societăţi pe acţiuni, în prezent mai sunt funcţionale, dar cu activităţi restrânse: 

- A.M.C.O.  S.A., producătoare de aparate de măsură şi control; 

- CORUC S.A., ce produce utilaje pentru construcţia de drumuri, piese turnate, piese de 

schimb; 

- KRAFT SAC, producătoare de saci de hârtie; 

- I.N.M.A., specializat în proiectarea şi realizarea de prototipuri pentru maşini şi utilaje 

agricole, folosite de diferite unităţi constructoare de maşini din ţară. 

Dacă astfel de unităţi industriale relativ mari, de importanţă naţională, şi-au restrâns foarte 

mult activitatea, în schimb au apărut şi au căpătat un avânt deosebit o serie de întreprinderi 

(firme) private mici şi mijlocii cu profile diverse: încălţăminte, îmbrăcăminte, mobilier, 

panificaţie, produse alimentare, produse farmaceutice, prelucrarea tutunului, materiale de 

construcţie, materiale plastice, electrotehnice, construcţii metalice, construcţii civile şi 

industriale, ş.a. 

Printre cele mai reprezentative companii (societăţi) industriale care-şi desfăşoară activitatea 

pe teritoriul oraşului Otopeni, se înscriu: PHILIP MORRIS ROMÂNIA S.R.L. (fabricare produse 

din tutun), una dintre cele mai mari investiţii industriale private din Otopeni; CAMUSAT 

ROM-TELECOMUNICAŢII S.R.L. (construcţii metalice şi părţi componente); FLAMINGO 

COMPUTERS S.A. (fabricare calculatoare şi alte componente electronice), MEDI SHOES S.R.L. 

(fabricare încălţăminte); HEBOROM INTERNAŢIONL S.R.L. (construcţii civile şi industriale, 

cabine modulare, containere ş.a.); ERDII COMPANZ S.R.L. (construcţii civile, industriale, de 

artă, hidrotehnice ş.a.); VESTA INVESTMENT S.R.L. (producţie de elemente de siguranţă şi 

semnalizare în domeniul transporturilor); LESAFFRE ROMÂNIA S.R.L. (fabricare de produse 

de panificaţie, cofetărie şi patiserie); TERAPLAST GP S.A. (fabricarea plăcilor, foliilor, 

tuburilor şi profilurilor din material plastic); GENERAL BETON ROMÂNIA S.R.L. (fabricare 

beton);  

Principalele axe de dezvoltare industrială corespund drumului Naţional D.N.1 şi liniei de 

centură din partea sudică a oraşului, care beneficiază pe lângă şoseaua modernizată,  de 

calea ferată ce facilitează transportul de mărfuri.  

12.3.9.3. Transporturile 

Prin poziţia sa geografică privilegiată, oraşul Otopeni beneficiază de căi de transport terestru 

şi aerian de importanţă naţională şi internaţională. Datorită prezenţei pe teritorul său a 
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aeroportului internaţional Henri Coandă, Otopeni se constituie într-o principală poartă de 

acces în România şi în capitala sa, Bucureşti. 

i. Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”  

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” (până în septembrie 2004 cunoscut sub denumirea 

de Aeroportul Internaşţional Bucureşti – Otopeni) a fost creat pe locul unei foste baze 

aeriene militare a celui de al II-lea Reich, care a funcţionat la Otopeni în perioada 1940 – 

1944*. Până în anul 1965, infrastructura bazei militare (pista de 1200 m lungime şi clădirile 

anexe) a fost utilizată de către aviaţia militară română. Creştrea continuă a traficului aerian, 

a impus necesitatea realizării unui nou aeroport a cărui infrastructură şi capacitate să 

asigure legăturile aeriene ale României cu diferitele ţări ale lumii. Până în anul 1965 capitala 

era deservită în exclusivitate de aeroportul Băneasa. 

Începând cu anul 1991, la nivelul Aeroportului Internaţional Bucureşti – Otopeni a fost 

demarat un amplu program de investiţii,  

În prezent capacitatea operaţională a aeroportului este de 35 mişcări aeronave/oră. Acesta 

dispune de 2 piste cu dimensiunea de 3500 m x 45 m fiecare,de 45 posturi de stationare 

pentru aeronave, de mijloace moderne de navigaţie (SSR/radar primar, ILS/DME, NDB, PAR, 

SRE, PAPI, TRANSMITATOR RVR), de mijloace de salvare şi lupta impotriva incendiilor. 

Capacitatea de procesare este de 1200 pasageri/ora de vârf/flux pentru zborurile 

internaţionale şi de 200 pasageri/ora de vârf/flux pentru zborurile interne. 

În viitor, prin aplicarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, 

Aeroportul International Henri Coandă Bucureşti îşi propune noi obiective de dezvoltare şi 

modernizare a infrastructurii aeroportuare: 

- dezvoltarea infrastructurii conexe de transport rutier şi pe cale ferată, în vederea 

asigurării accesului în zona de est a A.I.H.C.B. (termen de finalizare 2015); 

- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri, prin 

realizarea unui nou terminal de pasageri şi a sistemului de căi de rulare şi platforme 

necesar (2015); 

- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi 

poştă, prin realizarea unei platforme multimodale cargo (2012); 

                                                           
*
 Datele privind Aeroportul Interna’ional Henri Coand[ au fost preluate de pe site-ul internet  

http://www.otp-airport.ro/www/index.html/aboutus 



Raport de Mediu la Plan Urbanistic General al 
orașului Otopeni 

2013 

 

 35 

- realizarea unui parc tehnologic "high-tech" pentru dezvoltarea activităţilor conexe 

transportului aerian (2015). 

j. Căile rutiere 

Căile rutiere care parcurg teritoriul oraşului Otopeni sunt de interes naţional, judeţean  şi 

local.  

k. Căile de interes naţional 

Oraşul Otopeni este străbătut pe direcţia nord-sud de Drumul Naţional - DN1- Bucureşti – 

Ploieşti – Braşov – Cluj Napoca – Oradea, ce face parte din sistemul european TEM. 

Reprezintă cea mai circulată arteră rutieră din România, ce a fost supusă în mai multe 

rânduri procesului de modernizare. Cele mai ample lucrări de acest gen s-au derulat pe 

parcursul anilor 2005 – 2006, când pe teritoriul oraşului Otopeni şoseaua naţională a fost 

extinsă la 6 benzi. În vederea fluidizării traficului a fost realizat un pasaj suprateran în zona 

aeroportului şi amenajată intersecţia din zona centrală a oraşului.  

O a doua cale rutieră de interes naţional este şoseaua de centură situată la limita sudică a 

oraşului. Ea este utilizată îndeosebi pentru traficul greu de mărfuri.  

l. Căile de interes judeţean  

Căile de interes judeţean sunt reprezentate de DJ 100 care pe teritoriul oraşului Otopeni 

este modernizat, fiind drum orăşenesc. Acesta permite legătura cu localităţile Tunari, 

Ştefăneşti şi Afumaţi. 

m. Căile de interes local  

Căile de interes local sunt constituite de străzile din arealul oraşului (drumuri orăşeneşti) 

parţial modernizate, ce alcătuiesc o reţea relativ rectangulară.  

În perspectivă căile rutiere din oraşul Otopeni vor permite legătura cu viitoarea autostradă 

Bucureşti – Braşov, prevăzută a se trece prin zona localităţii Tunari. 

n. Căile feroviare 

Căile feroviare sunt dispuse la limita de vest, de nord şi cea de sud a oraşului.  

Prin extremitatea vestica si nordică trece magistrala feroviară 7 Bucureşti – Urziceni – Galaţi. 

Oraşul Otopeni este deservit de staţia (gara) Baloteşti și stația gara Odăi. În viitor această 

cale ferată se prevede a se moderniza prin electrificare şi dublare, astfel încât să permită 

circulaţia trenurilor de mare viteză. 
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Prin partea sudică trece calea ferată de centură, dublă şi electrificată. Aici se află staţia 

Otopeni utilizată numai transportului de mărfuri. 

În perspectivă căile de transport din arealul oraşului Otopeni urmează să se diversifice, prin 

construirea unei linii de metrou si a unei linii de cale ferata, care să realizezeze legătura 

dintre Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi Bucureşti.  

o. Autostrada București-Ploiești 

Autostrada Bucureşti-Ploieşti nu trece pe teritoriul orașului Otopeni ci este adiacentă 

teritoriului orașului, dar trebuie luată în considerație datorită influenței pe care o va avea în 

vitor asupra diminuării considerabile a traficului pe DN1, cu impact semnificativ asupra 

calității mediului. Autostrada nu este încă finalizată complet. În vara anului trecut au fost 

inauguraţi circa 55 de kilometri între Centura Capitalei (în dreptul localităţii Ştefăneştii de 

Jos) şi Ploieşti.  

Autostrada Bucureşti-Ploieşti intră în Centura Capitalei într-o zonă fără interes, în prezent, 

iar pentru vehicule e destul de complicat să ajungă pe autostradă. Odată ce autostrada va 

porni din oraş şi nu din centură, se estimează că o să crească traficul, cel puțin la dublu.  

p. Societăți de transporturi și activități adiacente 

Pe teritoriul oraşului Otopeni îşi au sediul numeroase societăţi comerciale (companii) 

specializate în transporturi de diferite tipuri şi activităţi adiacente. 

Pentru transporturile aeriene, cea mai importantă companie este Compania Naţională 

"Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" S.A. creată prin H.G. 527/2004 în urma 

reorganizării Regiei Autonome " Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni". Compania are 

ca obiect principal de activitate efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, 

întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în 

proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi 

manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau international, asigurarea serviciilor 

aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi postă, precum şi servicii de interes 

public naţional. 

Transporturile aeriene interne şi internaţionale române sunt asigurate de către compania 

naţională TAROM S.A. În afară de aceasta, Aeroportul Internaţional Henri Coandă operează 

alte mari companii străine, precum AIR FRANCE, LUFTHANSA, BRITISH AIRWAYS, ALITALIA, 

DELTA AIRLINES ş.a. Legăturile aeriene realizate de TAROM ating destinaţii pe continentele 

Europa, America de Nord, Asia  şi America.  
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În incinta aeroportului Internaţional Henri Coandă funcţionează şi alte societăţi/companii 

naţionale şi internaţionale care se ocupă cu asigurarea transporturilor aeriene, a serviciilor 

aeroportuare şi a altor activităţi anexe. Printre acestea, se înscriu: 

- ŢIRIAC AIR S.A. (creată în anul 1998), companie  care dispune de un terminal 

propriu şi prin intermediul aeronavelor sale efectuează transporturi private interne şi 

internaţionale, regulate şi charter, de călători, bagaje, mărfuri, utilitare, sanitare, de 

urgenţă şi poştă; 

- FRANZ MAAS ROMÂNIA S.R.L., care se ocupă cu expediţii internaţionale, logistică 

şi distribuţie, comisionare vamală, agent cargo pentru companii aeriene; 

- GLOBE GROUND ROMÂNIA S.R.L., specializată în servicii de handling de sol 

pentru companiile aeriene şi alte servicii;  

- PETROM AVIATION S.A., ce se ocupă cu comerţul cu ridicata al combustibililor 

solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor derivate necesare în activităţile din cadrul 

aeroportului; 

- EDF - ESA (ECHIPAMENTE SI SERVICII AEROPORTUARE), specializată în activităţi 

anexe transporturilor aeriene;  

- ABELA ROCAS S.A., care se ocupă cu catering aerian, industrial şi servicii 

aeroportuare; 

- BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTRE S.A., ce asigură servicii de agent 

cargo aerian şi servicii complete de asistenţă şi consultanţă vamală; 

- ROMATSA S.A., specializată în servicii de navigaţie aeriană. 

O importantă societate internaţională ce dispune de o reprezentanţă în oraşul Otopeni este 

KARL HEINTZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED S.R.L., care se ocupă cu activităţi de 

transport aerian şi marin, comerţ naţional şi internaţional, activităţi de import şi export, 

depozitare de mărfuri. 

12.3.9.4. Activitatea comercială și bancară 

Activitatea comercială şi bancară constituie domeniul economic ce a cunoscut cea mai 

puternică dezvoltare şi transformare după anul 1990.  
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Activitatea comercială 

Activitatea comercială se desfăşoară în cadrul a numeroase societăţi şi firme de prezentare 

şi comercializare a unei game foarte diversificate de produse, de la automobile şi carburanţi, 

la produse alimentare şi horticole.  

Un loc important în domeniul comercial îl deţin societăţile de comercializare a produselor 

petroliere, reprezentate pe teritoriul oraşului Otopeni prin benzinăriile ROMPETROL, MOL, 

LUKOIL (2 benzinării), AGIP, OMV PETROM. 

Una din primele mari investiţii comerciale din Otopeni a constituit-o realizarea complexului 

comercial METRO. Din anul 2005, în urma realizări noului complex în Băneasa, la Otopeni 

mai funcţionează doar birourile societăţii şi comercializarea de materiale de construcţii. 

Printre investiţiile comerciale importante din oraşul Otopeni se mai înscriu societăţile de 

prezentare, comercializare şi întreţinere a autoturismelor produse de firme precum: 

AUTOMOBILE BAVARIA (BMW), PEUGEOT, OPEL, FERRARI, LOTUS. 

Dintre celelalte societăţi reprezentative de comercializarea a diferitelor produse, se mai 

remarcă:  

- LAZARIDIS, IR COLOUR S.A., pentru materiale de construcţie  

- NEOSET, BELLONA, CASA ROMA, SECAN IMPEX S.R.L. ş.a., pentru mobilă şi decoraţiuni 

ionterioare; 

- ROMSTAL IMEX S.R.L., DIAMANT, pentru instalaţii şi echipamente sanitare, termice etc.; 

- ETCO NETWORK S.R.L. (Membră a Mayer Kuvert Group GMBH), pentru bunuri de 

consum nealimentare; 

- MEDICA FARMIMPEX S.R.L., pentru produse farmaceutice; 

- CRIS STYLE IMPEX S.R.L. (CRIS GARDEN PLAZA) şi SEMPERVIRENS, pentru flori naturale, 

arbuşti ornamentali, accesorii pentru grădinărit. 

Lista societăţilor comerciale de desfacere a diferitelor produse este extinsă, ea incluzând pe 

lângă societăţile mari (dintre care cele mai importante au fost menţionate mai sus), 

numeroase societăţi mici şi mijlocii.  

Activitatea bancară  

Activitatea bancară a fost favorizată de amplele investiţii economice care s-au realizat în 

ultimii ani în Otopeni şi de dezvoltarea social-economică a localităţii. In prezent, în orașul 
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Otopeni funcționează vechea agenţie a CEC, și sucursale a mai multor banci de prestigiu, 

amenajate în sedii moderne, precum: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, BANCA ROMÂNĂ 

PENTRU DEZVOLARE, ALPHA BANK, BANC POST, VOLKSBANK, FINANSBANK, BANCA 

CARPATICA, RAIFFEISEN BANK, ING si PIRAEUS BANK. 

12.3.10. Spațiile verzi 

Preocupările pentru crearea unui aspect ambiental cât mai plăcut, care să corespundă 

standardului unei aşezări urbane moderne se concretizează în amenajarea şi extinderea 

spaţiilor verzi. În zona centrală a oraşului a fost realizat un parc, cu aranjamente florale şi 

spaţii de joacă pentru copii. Astfel de spaţii au fost amenajate, de asemenea, pe unele foste 

terenuri virane dintre blocuri, precum şi la şcolile din Otopenii de Jos şi Odăi. 
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12.4. PROPUNERILE PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) 

12.4.1. Obiectivele generale și specifice ale PUG Otopeni 

12.4.1.1. Obiectivul general al PUG Otopeni 

Obiectiv general: stabilirea obiectivelor, acțiunilor și măsurilor de dezvoltare pentru orașul 

Otopeni, pentru perioada 2014-2024, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente.  

12.4.1.2. Obiective specifice ale PUG Otopeni 

Obiectivele specifice ale PUG analizat sunt următoarele: 

 stabilirea unei relații optime a localităţii cu teritoriul sau administrativ; 

 evidenţierea potenţialului natural, economic și uman, al orașului Otopeni, precum și 

posibilităţile sale de dezvoltare; 

 stabilirea și delimitarea intravilanului; 

 stabilirea și delimitarea zonelor de protecţie; 

 stabilirea și delimitarea zonelor de interdicţie permanentă și temporară de 

construire; 

 evidenţierea deţinătorilor de terenuri și modul preconizat pentru circulaţia 

terenurilor; 

 stabilirea modului de utilizare a terenurilor și regulamentul de construire 

(dispunerea față de aliniament și limitele parcelei, regimul de construcţie, 

conformarea construcţiilor prin P.O.T. si C.U.T. ); 

 modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și echipării edilitare ; 

 delimitarea terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică; 

 sprijinirea Consiliului Local pentru realizarea activității de dezvoltare urbanistică a 

localității. 

Aceste prevederi se detaliază și se precizează în Regulamentul Local de Urbanism (RLU) 

aferent PUG, sub forma de prescripţii, în scopul aplicării acestuia. 

Documentația analizată reprezintă faza finală a PUG Otopeni şi este elaborată la comanda 

Primăriei Orașului Otopeni pe baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Otopeni. 

Prevederile Planului Urbanistic General aprobat, devin obligatorii pentru toţi factorii, ele 

putând fi modificate printr-un nou Plan Urbanistic General. 

Documentaţia de urbanism, abrobată conform legii, reprezintă instrumentul Consiliului 

Local pentru realizarea dezvoltării urbanistice a localităţii. Odată cu aprobarea, 
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documentaţia de urbanism PUG și RLU aferent devin act de autoritate al administraţiei 

publice locale, utilizat la: 

 eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizaţiilor de construire; 

 respingerea solicitărilor neconforme cu prevederile urbanistice; 

 fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului pentru lucrări de 

utilitate publică; 

 declanşarea procedurii de declarare a utilităţii publice pentru realizarea unor 

obiective ce implică exproprieri sau schimburi de teren; 

 alte operaţiuni ale serviciilor de specialitate ale consiliilor locale. 

Documentația aprobata, capătă valoare juridică, fiind opozabilă în justiție, între organismele 

administraţiei locale ce urmăresc aplicarea ei şi diverşii solicitanţi. 

Pentru zonele în cadrul cărora amplasarea unor construcţii indică studii de fundamentare, 

impact, autorizarea se va face pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) sau de Detaliu 

(PUD).  

12.4.2. Evoluție posibilă, priorități 

Deşi în ultimii ani oraşul Otopeni a înregistrat progrese remarcabile în domeniile dezvoltării 

economice, social-culturale şi edilitare, sunt necesare în continuare acţiuni şi investiţii care 

să contribuie la satisfacerea cerinţelor şi creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor, astfel 

încât acesta să corespundă standardelor unui oraş modern şi civilizat. 

În vederea atingerii acestui deziderat, autorităţile locale au iniţiat o Strategie Locală de 

Dezvoltare Durabilă. Printre proiectele de anvergură preconizate în cadrul acestei strategii, 

se înscriu:  

- extinderea şi modernizarea reţelei stradale şi a sistemelor de utilităţi publice: alimentare 

cu apă, canalizare, distribuţia gazelor naturale, alimentare cu energie termică, iluminat 

public; 

- finalizarea blocurilor neterminate, obţinute de către primărie de la Agenţia Naţională de 

locuinţe; 

- demararea unui program de construire de locuinţe pentru tineri, precum şi locuinţe 

sociale pentru alte categorii de locuitori ai oraşului;  

- extinderea numărului de locuinţe prin mansardarea blocurilor existente; 



Raport de Mediu la Plan Urbanistic General al 
orașului Otopeni 

2013 

 

 42 

- construirea unei biserici în cartierul Odăi; 

- înființarea unui cimitir în zona Odăi; 

- realizarea unei creşe şi extinderea grădiniţei din cartierul Odăi; 

- înfiinţarea unui centru de zi pentru îngrijirea bătrînilor; 

- continuarea sprijinirii familiilor defavorizate şi a pensionarilor prin ajutoare sociale; 

- realizarea unui complex sportiv modern, cu sală polivalentă şi terenuri de sport 

adiacente (pentru tenis de câmp, handbal, baschet); 

- sprijinirea în continuare prin investiţii a Clubului Sportiv si a Centrului Cultural "Ion 

Manu"; 

- continuarea amenajării spaţiilor verzi şi a terenurilor de joacă pentru copii; 

- realizarea unei noi zone de agrement; 

- sprijinirea producatorilor agricoli şi a crescătorilor de animale prin repartizarea de spaţii 

de vânzare la noua piaţă agroalimentară; 

- continuarea activităţii de sprijinire a asociaţiilor de locatari şi de proprietari; 

- înfrăţirea oraşului Otopeni cu alte oraşe din Europa (există, în acest sens, propuneri din 

Franţa, Germania și Grecia). 

Implementarea cu succes a planului de acţiune din Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă 

va contribui atât la creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor, cât şi la crearea unei imagini 

arhitecturale şi peisagistice moderne, specifice unui oraş european. 

PUG analizat prin prezentul Raport de mediu are în vedere stabilirea de măsuri care să facă 

posibilă aplicarea Planului de acțiune a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă.  

12.4.3. Optimizarea relațiilor în teritoriu 

În vederea optimizării relațiilor în teritoriu propunerile de dezvoltare ale planului urbanistic 

general au prevăzut atât realizarea unor legături cu arterele majore din zona exterioară 

Otopeni-ului cât și o serie de inele principale de circulație în interiorul orașului. 

Astfel este luată în considerare realizarea unei străzi ocolitoare cu regim de centură în 

partea de vest și nord a orașului care să facă legătura între drumul expres din partea de vest 

și autostrada București – Brașov pe teritoriul comunei Tunari. Aceasta legătură are rol de 

decongestionare și facilitare a traficului în zona de servicii propusă în partea de nord și vest 

a orașului Otopeni. 
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Tot pentru optimizarea circulațiilor interioare și exterioare atât în partea de vest cât si in 

partea de est este propusa realizarea a doua inele colectoare interconectate care urmeaza 

sa preia mare parte din traficul de pe DN1. 

În continuare artera principală va ramâne DN1 (Calea Bucureștilor) ce traversează orașul pe 

dircția nord – sud, însă natura traficului va deveni de nivel local, majoritatea traficului greu și 

de tranzit migrând către autostrada din estul orașului pentru direcția Ploiești – Brașov și 

către drumul expres ce urmează să fie făcut ca legatură directă între piața Presei libere și 

Inelul 2 de centură a Bucureștiului. 

12.4.4. Variante propuse 

La elaborarea PUG s-au luat în considerare trei variante. Aceste variante au fost analizate cu 

atenție, comparate și ulterior a fost selectată varianta optimă, în primul rând din punct de 

vedere al protecției mediului. 

În cadrul PUG și respectiv a evaluării de impact au fost analizate următoarele variante: 

- Varianta ”0”: să nu facem nimic 

- Varianta dezvoltării inerțiale 

- Varianta dezvoltării compuse, a dezvoltării durabile 

12.4.4.1. Varianta ”0”: să nu facem nimic 

Varianta „0” care a fost luată în considerare prespune un scenariu de evoluție aleatorie a 

orașului Otopeni. Aceasta presupune că orașul se va dezvolta intâmplător și necontrolat pe 

baza activităților derivate din vecinătatea cu aeroportul internațional Otopeni și pe planul 

acestuia de dezvoltare.  

Pe de altă parte, Varianta ”0” presupune neadopratea și neimplementarea PUG. Acest lucru 

însă este obligatoriu conform legislației în vigoare.  

Trebuie menționat faptul că evoluția orașului Otopenu este naturala, firească, presantă și  

inevitabilă. Acest lucru este cu atât mai accentuat cu cât ținem cont de așezarea geografică 

a orașului, care imprimă aceste tendințe, este imposibilă o stagnare a dezvoltării, respectiv: 

- vecinătatea cu municipiul București, capitala țării 

- prezența AIHCB 

- traversarea orașului de către DN1. 
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12.4.4.2. Varianta dezvoltării inerțiale 

Acest scenariu are în vederea o dezvoltare inerțială care se bazează pe activitățile 

eminamente rezidențiale. Transformarea orașului într-o zonă rezidențială duce la 

diminuarea posibilităților de dezvoltare.  

Dezvoltările  imobiliare din zonele sud-vest și vest (Odăi), Nord (cartier ferme) și zona din 

sudul aeroportului (zona islaz) vor fi inerțial îndreptate către speculații imobiliare.  

Conform tendințelor înregistrate în ultimii 15 ani, sectorul economic va evolua astfel: 

- Sectorul primar (agricultura) va scădea ca pondere, în circa 20 ani fiind de așteptat să 

dispară în totalitate ca urmare a speculațiilor imobiliare; 

- Sectorul secundar (industria) va înregistra în continuare scăderi, cu excepția domeniului 

construcții unde se va înregistra o creștere accentuată datorită proiectelor din zonă; 

- Sectorul terțiar (serviciile) va continua să înregistreze creșteri în special în domeniul 

hotelier și al logisticii și distribuției; de asemenea vor continua să crească serviciile în 

domeniul imobiliar; 

- Având în vedere că procentul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut 

în ultimii 10 ani de la 3 la 7%, în mod echivalent ar fi de așteptat ca acest procent să 

crească în lipsa unor politici adecvate de reconversie profesională, specializare și 

formare continuă, în special în urma disponibilizării personalului atras inițial pentru 

realizarea marilor proiecte. 

12.4.4.3. Varianta dezvoltării compuse (varianta propusă) 

Acest scenariu este o combinație a unor activități din scenariile prezentate anterior în scopul 

valorificării tuturor elementelor pozitive caracteristice orașului. 

Acest scenariu este SCENARIUL DEZVOLTĂRII DURABILE, în care inițiativei private, politicilor 

proactive ale Consiliului Local  și politicilor comunitare bazate pe fondurile structurale ce 

stimulează  dezvoltarea  armonioasa intercomunitara, le sunt integrate energiile societății 

civile care să creeze cadrul studiului și concilierii dezvoltării durabile în interesul tuturor 

actorilor locali. 

12.4.4.3.1. Tendințe și evoluții  

- AIHCB și-a propus noi obiective de dezvoltare și modernizare a infrastructurii 

aeroportuare: 
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- Ministerul Transporturilor, prin CFR SA și METROREX S.A., susține atât ideea construirii 

unei linii de cale ferată cât și a unei magistrale de metrou care să lege Gara de Nord de 

Aeroportul Otopeni. 

- Municipalitatea a aprobat proiectul liniei de metrou Gara de Nord-Otopeni, care va avea 

13,9 km. și 14 stații.  

- Administrația locală va adopta politici proactive (ca spre ex.: taxe locale atractive, 

investiții în infrastructură, adoptare PUG, formalități de autorizare rapide, etc)   ce vor 

crea și promova noi activități specializate în: consultanță,  proiectare,  construcții, IT, 

hoteluri, restaurante, comerț (preponderent vanzari), service și închirieri auto, servicii de 

depozitare precum și companii de întreținere/reparații imobile. Acest proiect se va 

realiza prin crearea a șapte parcuri tehnologice și șapte zone de locuințe grupate. Dupa 

modelul Roissy fiecare zonă va avea o suprafață de minim 5 hectare.  

- Se vor crea un centru și un incubator de afaceri care vor facilita implantarea activităților.  

- Vor fi valorificate  resusele istorice (pensiune stil moara, pensiune stil Fortul Otopeni de 

la 1822, raliu/parada autoturisme epocă – “Căpitan Teodor Stănescu” cu ocazia salonului 

Auto Bucuresti ce va fi organizat în orașul Otopeni în viitor, precum și tradiția moștenită 

de renumitul horticultor Harry Vasilescu). 

- Se va construi un centru balneoclimateric ce va folosi resursele termale din Otopeni.  

- Resursele termale vor fi folosite prin intermediul unor echipamente moderne și pentru 

încălzirea termică a locuințelor precum și apa calda menajera. 

- Pentru gestionarea eficientă a proiectelor sale, utilizand resursele zonale, Consiliul Local 

ia inițiativa creării  Asociației Intercomunitare Otopeni- Poarta  spre România de Mâine . 

La constituirea ei vor participa  Consiliul Local Otopeni împreună cu Consiliul Județean 

Ilfov. Asociația va fi deschisă comunelor din jur: Balotești, Mogoșoaia, Corbeanca, 

Tunari, Buftea. 

- Se va constitui o comisie ce va avea rolul de a armoniza proiectele Asociației cu cele ale 

Primăriei Sectorului 1 în perspectiva realizării in viitor a proiectului „București 

Metropolitan”. 

- Prin utilizarea Fondurilor Structurale destinate asociațiilor intercomunitare va fi creat 

Centrul de formare Zonal în vederea atragerii populației din regiune și conversia spre 

profesii necesare planului de dezvoltare propus. Asociația își va crea Agenția de 

Dezvoltare Economică zonală Otopeni care va gestiona: 

o ofertele funciare;  

o gestiune Proiecte din Fonduri structurale;  

o forța de muncă; 
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o centrul de formare.  

Rolul acestei agenții va fi de: observator, interfață între întreprinderi și primărie, 

promotor al dezvoltării teritoriale, promovare națională și internațională. 

Asociatia va sprijini dezvoltarea mediului de afaceri regional și local fiind motorul 

dezvoltării locale și impunând brandul OTOPENI- POARTA SPRE ROMÂNIA DE MÂINE. Va 

fi creat un Centru de afaceri INFO START ROMÂNIA care va funcționa ca observator 

pentru societățile europene ce vor dori să se instaleze în România. Aici vor primi 

facilitate și consultanță pentru deschiderea unei afaceri în România precum și o strategie 

de piață. 

12.4.4.3.2. Viziune/imagine în viitor 

Orașul este conectat la importante rețele de drumuri, căi ferate și magistrale de metrou și 

transport aerian, care servesc drept conexiuni spre destinații în România, Europa și nu 

numai. 

Sectorul transport și logistică conduce economia. Parcurile de logistică, situate în cadrul 

aeroportului (și nu numai), încurajează dezvoltarea și acordă spațiu pentru companiile 

interesate. Drumul direct către aeroport facilitează folosirea orașului Otopeni pentru 

trecerea de la transportul aerian la cel rutier. Aceste realități vor duce la dezvoltarea 

traficului din zona atât a noii autostrăzi ce va duce la Brașov cât și Inelul de Nord ce va face 

legătura între autostrada București-Pitești și București-Constanța. 

Infrățirea cu  orașele europene cu care orașul Otopeni are în comun vecinătatea unor 

aeroporturi internaționale, va crea cadrul preluării experiențelor acestora și va stimula 

investitorii să investească în Otopeni. Eventualele firme interesate din Otopeni vor primi 

acealeași avantaje în cazul unor proiecte în orașele europene. Societăți din cele trei orașe 

vor forma grupuri de interes economic european cu dezvoltări benefice în cele trei orașe.  

Vor fi create zone de locuințe grupate și zone de promovare de noi activități. Prin politicile 

sale, consiliul local va facilita implantarea companiilor de consultanță, proiectare, 

construcții, IT, hoteluri, restaurante, comerț, service și închirieri auto, servicii de depozitare 

precum și companii de întreținere/reparații imobile. 

Vor fi gestionate cererile și ofertele de forță de muncă și realizarea formării profesionale în 

interesul dezvoltării prin crearea unor centre de formare. 

Putându-se previziona dezvoltarea, și deci necesitatea de infrastructură, se vor putea utiliza 

și alte instrumente financiare precum oferta publică de obligațiuni și PPP. 
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Se vor valorifica resusele istorice (Pensiune Moara Veche, Pensiune Fortul Otopeni, 

raliu/paradă autoturisme epoca – “Căpitan Teodor Stănescu” cu ocazia salonului Auto 

București ce va fi organizat în orașul Otopeni în viitor). 

Consiliul Local va identifica terenuri în vecinătatea vechii mori și a fortului Otopeni și va 

promova realizarea proiectelor Pensiune Moara Veche și Pensiune Fort Otopeni, va realiza 

proiectele și le va autoriza. De asemenea va acorda consultanță financiară printr-o firmă 

specializată pentru obținerea finantării investițiilor și demararea afcerilor. În jurul Pensiunii 

Moara Veche va fi amenajat un centru de producție și prezentare produse panificatie 

tradiționale. Crescătorii de ovine din zonă vor fi asistați să acceseze fonduri structurale 

pentru producția artizanală a produselor tradiționale.  Periodic se va organiza un festival cu 

obiceiuri tradiționale. 

La Pensiunea Fortul Otopeni va deveni o tradiție ca în fiecare week-end să concerteze 

fanfara militară. 

Având la bază tradiția moștenită de renumitul horticultor Harry Vasilescu, descendent al 

unuia dintre grădinarii casei regale în perioada interbelică, va fi organizat un festival al 

florilor. 

Va fi susținuta dezvoltarea Centrului de geriatrie Ana Aslan prin stimularea realizării unei 

zone de locuințe grupate care să stimuleze turismul tematic CURE GERIATRIE.  

Se va crea un centru balneoclimateric ce va folosi resursele termale din Otopeni. Resursele 

termale vor fi folosite prin intermediul unor echipamente moderne și profesionale pentru 

încălzirea termică a locuințelor precum și pentru apa caldă menajeră. 

Va fi construita o casă pentru bătrâni care să utilizeze experiența și tratamentele centrului 

Ana Aslan și ale celui balneoclimateric. Acesta instituție va avea și un centru de zi pentru  

persoanele în vârstă din Otopeni care reprezintă 30% din populația actuală a orașului.   

Agenția de Dezvoltare Economică zonală Otopeni va gestiona ofertele funciare menținând 

un preț atractiv al fondului funciar.  

Centrul INFO START ROMANIA va sprijini implantarea în România a celor mai dinamice firme 

europene pe care le sprijina în crearea unor grupuri de interes economic. 

Cu sprijinul Consiliului Local s-a dezvoltat în zonă o rețea de ong-uri active și militante 

pentru dezvoltarea durabilă locală.  

12.4.4.3.3. Proiecte eventuale 

- Proiect creare șapte parcuri tehnologice și sapte zone de locuințe grupate; 
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- Proiect creare centru și un incubator de afaceri; 

- Proiect Pensiune Moara Veche, pensiune  Fortul Otopeni; 

- Proiect centru balneoclimateric; 

- Proiect încalzirea termică a locuințelor precum și furnizarea apei calda menajere 

utilizând apele termale; 

- Complex sportiv; 

- Creșterea capacității AIHCB și modernizarea lui; 

- Realizarea unei infrastructuri de bază, străzi, alimentare cu apă, canalizare, stație de 

epurare, dimensionate la nevoile și cerințele proiectelor propuse;  

- Proiect Centru INFO START ROMÂNIA; 

- Proiect promovare brand OTOPENI – POARTA SPRE ROMÂNIA DE MÂINE sub deviza 

VIITORUL E APROAPE 

- Proiect CENTRU DE STUDIU AL DEZVOLTĂRII LOCALE OTOPENI 

12.4.5. Spații verzi 

Preocupările pentru crearea unui aspect ambiental cât mai plăcut, care să corespundă 

standardului unei aşezări urbane moderne se concretizează în amenajarea şi extinderea 

spaţiilor verzi. În zona centrală a oraşului a fost realizat un parc, cu aranjamente florale şi 

spaţii de joacă pentru copii. Astfel de spaţii au fost amenajate, de asemenea, pe unele foste 

terenuri virane dintre blocuri, precum şi la şcolile din Otopenii de Jos şi Odăi. 

Prin prezentul PUG se prevede asigurarea spațiilor verzi în conformitate cu Legea nr. 24 din 

15 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementările și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.  

Acest act normativ prevede: 

- la ”Art. 10 (3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte 

funcțiuni în zone rezidențiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în 

proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și 

locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevad un 

minimum de 20 m2 de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații 

verzi publice.” 

Acest act normativ nu stipulează care este cantitatea la care se raportează cei ”5% spații 

verzi publice”, fapt pentru care vom lua în considerare prima cerință, aceea de asigurare a 

minim 20 m2 de spețiu verde pe cap de locuitor. 
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În conformitate cu propunerile PUG, suprafața totală a spațiilor verzi a orașului Otopeni 

este estimată la 870 hectare din care cca 80 hectare vor fi spatii verzi cu caracter public. 

Ceea ce presupune că cerința impusă de Legea 24/2007 este respectată, chiar depășită cu 

mult, având în vedere că estimarea demografică este de creștere cu 100% (aproximativ 

30000 de locuitori în 2030). 

O altă cerință de care PUG trebuie să țină seama aceea legată de evidența spațiilor verzi pe 

care trebuie să o țină autoritățile locale prin realizarea registrelor locale ale spațiilor verzi 

Consiliul local al orașului Otopeni a realizat aceste registre și ele urmează să fie actualizate 

după aprobarea PUG. 

12.5. Relația cu alte planuri și programe relevante 

Programe relevante cu care PUG și respectiv RM interacționează: 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030, elaborată de Guvernul României – Ministerul Mediului și de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă; 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu 

anul 1977, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul 

European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002. 

Ca orientare generală, documentul vizează realizarea următoarelor obiective: 

- Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat 

membru al Uniunii Europene – obiectiv îndeplinit prin măsurile propuse de 

PUG, respectiv  

o realizarea rețelei de alimentare cu apă și canalozare pentru întrg 

orașul,  

o măsurile implementate de AIHCB,  

o măsurile de diminuare a poluarilor induse de DN1 prin fluidizarea 

traficului,  

o asigurarea zonelor de peotecție sanitară pentru captările de apă 

subterane; 

o managementul intergrat al deșeurilor; 

o asigurarea suprafețelor de spații verzi în conformitate cu legislația de 

mediu. 
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- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilot Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel 

an al țărilor membre ale Uniunii Europene din punct de vedere al indicatorilor 

dezvoltării durabile. 

 Planul de dezvoltare regională București-Ilfov 2007-2013, elaborat în conformitate 

cu Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. 

Este un document strategic care prezintă priorotațile de mediu, de dezvoltare și de 

coeziune ale regiunii de dezvoltare București – Ilfov. 

În document sunt prezentate date strategice de mediu și de asemenea poziția 

regiunii București-Ilfov față de țintele de la Lisabona și Goteborg8: 

- PIB/locuitor în creștere; 

- rata șomajului în scădere, în special a femeilor și a persoanele în vârstă; 

- creșterea cu 5 ani a vârstei de părăsire a pieței muncii; 

Ca și ținte privind protecția mediului amintim: 

- combaterea creșterii volumului și congestionării traficului, cu efecte asupra 

cantității de zgomot și cu impact negativ asupra poluării; 

- separarea utilizării resurselor și generării de deșeuri; 

- obținerea de energie din resurse regenerabile; 

- reducerea emisiilor de gaze; 

- stoparea pierderii în biodiversitate. Deși nu sunt situri în rețeaua Natura 

2000, totuși 6,2% din suprafața județului Ilfov este acoperită cu păduri; 

- acordarea de prioritate investițiilor de mediu. 

Din punct de vedere al rețelei de transporturi în regiune, doua dintre obiectivele cele 

mai importante la nivel național, se desfășoară pe teritoriul orașului Otopeni și 

anume: 

- DN1 (E15) Bucuresti-Ploiesti, 

- Aeroportul internațional Henri Coandă – cu un trafic de pasageri ce se ridica 

in anul 2004 la 2,6 milioane. 

 Planul de amenajare a teritoriului județean Ilfov, constând din: 

- Strategia de dezvoltare și 

                                                           
8
 Datele/tendințele sunt valabile pentru data la care a fost aprobat Planul de dezvoltare regională București-

Ilfov 2007-2013, respectiv anul 2006. 
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- Planul de măsuri. 

 Planului de dezvoltare al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 

elaborat de Primăria Otopeni, 2006). 

 Planul de management la nivel bazinal Argeș-Vedea 

 Planul Județaen de gestionare a deșeurilor. 

Conform acestul document: 

- în orașul Otopeni sunt un numîr de 9962 locuitori 

- în orașul Otopeni sunt un număr de 488 agenți economici de la care se 

colectează deșeuri 

- în orașul Otopeni au licență de operare doi operatori: S.C. Urban S.A.-

Sucursala Otopeni și S.C. Compania Romprest service S.A. Otopeni 

- un număr de 4550 persoane fizice au contract cu S.C. Urban S.A.-Sucursala 

Otopeni. 

 Planul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 

Internațional Henri Coandă – București. 

Planul are urmatoarele obiective strategice: 

- Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou și pe cale ferată, în 

vederea accesului în zona de est a AIHCB 

- Dezvoltarea infrastructurii aeroportului necesare preluării traficului de 

pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și 

platforme necesar 

- Dezvoltarea infrastructurii aeroportului necesare prelucrării traficului de 

mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo 

- Realizarea unui parc tehnologic „high tech” prin dezvoltarea activităților 

conexe transportului aerian. 

Studiul de fezabilitate descrie dezvoltarea aeroportului până în anul 2018. 

Se presupune că suprafața existentă pe care își desfățoara acum activitatea AIHCB va 

trebui să fie extinsă conform prevederilor Programului Strategic cu aproximativ 580 

ha de teren care este folosit în prezent în agricultură și aparține intravilanului 

orașului Otopeni și extravilanului comunei Tunari. 

În perioada 2016-2018 se presupune construirea unui nou terminal. 
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S-a estimat la acea dată9, după anul 2011, un trafic de 2250 pasageri/oră/un sens. 

Principalele obiective de mediu care s-au avut în vedere sunt: 

- Dezvoltarea, menținerea, protejarea zonei AIHCB în perspectiva dezvoltării 

durabile 

- Dezvoltarea unei relații într-un spirit de consens, dialog deschis și parteneriat 

între AIHCB și locatarii din apropiere 

- Stabilirea unui echilibru între condițiile sociale, economice și de mediu. 

 

 Lista studiilor de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al orasului 

Otopeni: 

- Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă al orașului Otopeni 2009-2029 

- Studiu de Trafical Orasului Otopeni, Județul Ilfov 

- Studiu de fezabilitate pentru „Extindere rețea de alimentare cu apă și hidranți 

exteriori și gospodării apă în Orașul Otopeni Jud.ILFOV” 

- Studiu de fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT STRADAL CU 

SISTEM DE CELULE FOTOVOLTAICE ȘI ALIMENTARE SECUNDARĂ DIN CADRUL 

SISTEMULUI ENERGETIC NAȚIONAL în Orașul OTOPENI Jud.ILFOV” 

- Studiu de fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ, 

STAȚII EPURARE ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ în Orașul OTOPENI 

Jud.ILFOV 

În elaborarea PUG au fost folosite ca surse de documentare: 

 Pr. nr. 7 - Plan Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov - 2004. 

 Date statistice - Direcţia Judeţeană de Statistică - ILFOV. 

 Date obţinute de la Primăria orasului Otopeni. 

 Planuri cadastrale O.C.P.I. - Ilfov. 

 Suport topografic sc. 1 / 10 000, 

 Studii geotehnice, hidrologice, pedologice și alte elemente ale cadrului natural. 

 Planul Strategic de Dezvoltare Durabila al orașului Otopeni 2009-2029 

 Legislaţia in vigoare. 

 Studii de fezabilitate pentru extinderea și modernizarea retelelor tehnico-edilitare. 

                                                           
9
 Raportul de mediu pentru Planul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 

Internațional Henri Coandă – București a fost elaborat în anul 2009. 
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13. Aspecte relevante ale stării actuale ale mediului și ale evoluției sale 

probabile în situație neimplementării PUG propus 

13.1. Condiții naturale 

13.1.1. Asezare geografica10 

Orașul Otopeni este așezat în zona limitrofă de nord a capitalei Romaniei – București, între 

km. 12,800 și 17,900 pe drumul național nr.1 (DN 1), la intersecția dintre paralela 44o32’ 

latitudine nordică și meridianul 26o6’ longitudine estică, la o distanță de 4943 km nord față 

de Ecuator.  

Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Otopeni este așezat pe interfluviul Colentina - 

Pasărea, în Câmpia Vlăsiei, subdiviziune a Câmpiei Române, iar din punct de vedere 

administrativ - teritorial este situat in județul Ilfov. 

13.1.2. Suprafața și limite11 

Suprafața administrativ-teritorială actuală a orașului Otopeni este de 31,82 km2. 

Orașul Otopeni se învecinează:  

- la sud cu linia de Centură a Bucurestiului, care il separă de cartierul Băneasa, din 

sectorul 1 al municipiului București;  

- la nord cu calea ferată București - Urziceni, care reprezintă hotarul dintre oraș și 

comunele Corbeanca și Balotești din județul Ilfov;  

- la vest cu comuna Mogoșoaia din județul Ilfov;  

- la est cu comuna Tunari din județul Ilfov. 

13.1.3. Populație 

La 1 ianuarie 200312 populația a fost de 10.224 locuitori, de etnie româna, potrivit ultimului 

recensământ. 

Densitatea locuitorilor este de 324 persoane /Km2. 

Conform Anuarului Statistic13, în orașul Otopeni, la 1 iulie 2009 populația era de 12.219 

locuitori. 

13.1.4. Clima 

                                                           
10

 Sursa: http://www.otopeniro.ro 
11

 Sursa: http://www.otopeniro.ro 
12

 Sursa: http://www.otopeniro.ro 
13

 Sursa: http://www.insse.ro/cms/rw/pages/anuarstatistic2010.ro.do 
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Localitatea se află în zona temperat - continentală, la interferența influențelor climatice 

specifice părții de vest a țării cu cele caracteristice părții estice a Câmpiei Române, trăsătura 

principală fiind dată de succesiunea celor patru anotimpuri, diferențiate din punct de vedere 

al elementelor meteorologice. 

Temperatura medie multianuală este de 10,6°C, conform datelor de la Institutul Național de 

Meteorologie și Hidrologie – stația București- Băneasa. 

Regimul anual al temperaturilor medii oscileaza între un minim de -3,1°C înregistrat în luna 

ianuarie și un maxim de +22,5°C înregistrat în luna iulie, rezultând o amplitudine medie 

anuală de 25,6°C, ceea ce dovedește, o dată în plus, caracterul temperat-continental al 

climei. 

Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse între +41,1°C (înregistrata la 20 august 

1945) si - 32,2 °C ( înregistrată la 25 ianuarie 1942). 

13.1.5. Geologia și hidrogeologia14 

Teritoriul județului Ilfov acoperă o parte din sectorul nordic al Platformei Moesice, fiind 

compus din forme proterozoice cristaline. Depunerile de suprafață (100-350 m) fac parte din 

cuaternar, fiind compuse în principal din straturi de pietriș și nisipuri, separate de argilă, 

complexe de marmură și depozite de loess. 

Solurile sunt în general aluviale, compuse dintr-un strat de nisip și pietriș mărunt cu 

terasamente de control al inundațiilor din leos și argilă. În plus, există soluri de pădure 

roșcat-maronii. 

Pe teritoriul județului Ilfov există trei complexe acvifere subterane: 

- Complex acvifer freatic de mică adâncime, la o adâncime de 7-30 m, cu o calitate 

scăzută a apei, din cauza poluării cu substanțe organice, nitriți, nitrați și suspensii la 

suprafața solului; 

- Complex acvifer freatic de adâncime medie, la o adâncime de 20-30 m, ce furnizează 

apa de bună calitate; 

- Complexul acvifer freatic “Mostiștea” și “Frățești”, la o adâncime de 160-360 m, care 

are o calitate a apei foarte ridicată. 

Acviferele sunt unitare, dar litologia variază pe distanțe relativ scurte. Începând cu cel mai 

adânc punct și urcând către suprafață, pot fi identificate următoarele formațiuni în 

sedimentul cuaternar: 

                                                           
14

 Sursa: C.J. Ilfiv, Planul județean de gestionare a Deșeurilor, Decembrie 2007 
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- straturile de Frățeștii; 

- complexul argilă-marmură; 

- nisipurile Mostiștea; 

- depozitele intermediare; 

- pietrișul Colentina; 

- depozitele de argilă-loess. 

În judetul Ilfov se găsește apă geotermală la o adâncime de 2500 m, cu o temperatura de 

360 C și un conținut bogat în sulf. 

În formaţiunea carbonatică fisural - carstică a Jurasicului superior – Cretacic inferior se 

dezvoltă un acvifer, care în zona Dunării poate fi găsit la 150 m adâncime. La Bucureşti, 

aceeaşi hidrostructură coboară la peste 2000 m, iar apa subterană atinge temperaturi de 50-

60˚C. 

13.1.6. Rețeaua hidrografică 

Teritoriul orașului Otopeni nu este străbătut de niciun curs important de apă de suprafață. 

Nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al gospodăririi apelor de suprafață. 

13.1.7. Informații privind modul de gospodărire a apelor  

Din punct de vedere hidrografic, orașul Otopeni se afla în spațiul hidrografic Argeș - Vedea, 

gospodărirea apelor fiind efectuată de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. 

În răspunderea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea intră 11 corpuri de apă 

subterană, rețeaua de monitorizare fiind constituită din 172 puncte de monitorizare (foraje 

sau izvoare). Aceste 11 corpuri de apă subterană sunt: 

- ROAG01-Munții Pădurea Craiului,  

- ROAG11- Bucuresti-Slobozia (Nisipurile de Mostistea),  

- ROAG12- Estul Depresiunii Valahe (Formațiunile de Cândesti si Frătesti) 

- ROAG13- Bucuresti (Formațiunea de Frătesti) 

- ROAG02- Câmpia Titu, 

- ROAG03- Colentina,  

- ROAG05- Lunca si terasele râului Arges,  

- ROAG07- Lunca Dunării (Giurgiu-Oltenița),  

- ROAG08- Pitești,  

- ROAG09- Luncile râurilor Vedea, Teleorman si Călmățui 

- ROAG10- Lunca Dunării (Tr. Măgurele- Zimnicea). 
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Efectiv suprafața orașului Otopeni se suprapune pe două corpuri de apă subterană: 

- Formațiunea Frățești – strat de mare adâncime 

- Corpurile de apă Mostiștea și Colentina – straturi freatice. 

13.1.8. Seismicitate 

Conform SR11100/1 (martie 1993), zona prezintă gradul 8 MSK de intensitate seismică iar 

conform normativului P100-92 face parte din zona seismică “C” cu un coeficient de 

accelerație Ks = 0,20 și Tc = 1,5 s. 

13.2. Starea actuală a factorilor de mediu15 

13.2.1. Aer 

13.2.1.1. Calitatea aerului16 

Calitatea aerului ambiental este monitorizată la staţiile de măsurare în timp real, amplasate 

în comuna Baloteşti (staţie de fond regional) şi oraş Măgurele (staţie de fond suburban). 

Pentru orașul Otopeni am luat în considerație rezultatele măsurătorilor de la stația Balotești. 

În urma monitorizării calității aerului la stația Balotești, s-a concluzionat că pentru NO2 nu s-

au  semnalat probleme deosebite, valorile înregistrate încadrându-se  în anul 2011 sub 

valorile limită plus marja de toleranţă ( 350 μg/mc). 

Pentru dioxidul de sulf, nu s-a înregistrat depăşirea pragului de alertă la nici o staţie de 

monitorizare. 

Valoarea limita anuală pentru protecţia sănătăţii umane în cazul  pulberilor în suspensie, PM 

(10)  este de 40 µg/m3, conform Ordinului MAPM 592/ 2002. Sunt acceptate prin Directivă 

un nr. de 35 depasiri anuale a valorii limita. Din datele de mai sus rezultă că la staţia 

Baloteşti s-au înregistrat 6 depăşiri iar la staţia Măgurele s-au înregistrat 19 depăşiri faţă de 

cele admise prin Directivă. 

La staţia Baloteşti se observă o încărcare a fondului natural cu particule, aceasta fiind o 

staţie de fond natural. 

În anul 2011 valorile concentraţiilor medii anuale de Pb au fost sub valoare limită adică nu s-

au înregistrat depăşiri ale valorilor limită sau a concentraţiei maxime admise. 

În anul 2011, valoarea concentraţiei anuale de monoxid de carbon a fost sub valoarea limită 

(10 mg/m3), nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită. 

                                                           
15

 Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului din România, 2011, București 2012 
16

 Sursa: http://apmif.anpm.ro/Mediu/calitatea_aerului_ambiental-9,   
 

http://apmif.anpm.ro/Mediu/calitatea_aerului_ambiental-9
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Ozonul este un constituent natural al atmosferei, fiind prezent la o altitudine cuprinsă între 

15 şi 40 km care realizează un înveliş protector pentru planeta Pământ. În atmosferă O3 

constituie aproximativ 3 molecule la fiecare 10 milioane de molecule de aer (sau cca. 10-6 

volume %). Cea mai mare cantitate de O3 (aproximativ 90%) există în stratul cuprins între 8 

şi 18  km care este numit stratul de ozon. Ozonul cuprins în acest strat – foarte fragil, fiind 

concentrat, ar forma doar o fâşie cu o grosime de numai 3 mm în jurul Pământului. Acest 

filtru foarte fin reţine aproape totalmente radiaţia ultravioletă (radiaţii UV cu lungime de 

unda < 2900 Ǻ), biologic nocivă, care se îndreaptă spre suprafaţa Pământului, 

reglementează temperatura din stratosferă  cu implicaţii deosebite în condiţionarea 

circulaţiei atmosferei şi a climei globului terestru, protejează toate formele de viaţă de pe 

pământ. 

La stația Balotești, din 2508 determinări, s-au înregistrat 2 depășiri. 

13.2.1.2. Evoluţia calităţii aerului 

Din analiza datelor prezentate mai sus se poate observa o îmbunătăţire a calităţii aerului în 

judeţul Ilfov, întrucât observăm că nu s-au înregistrat depăşiri la poluanţii NOX, SO2, CO, 

metale grele. 

Chiar daca se constată o scădere a numărului de depăşiri, este de observat că se menţine o 

încărcare a aerului ambiental cu pulberi (PM10), acestea fiind prezente chiar şi la staţia 

Baloteşti care este o staţie de fond natural. Fiind un judeţ cu dezvoltare economică mare 

prezenţa pulberilor în suspensie este justificată datorită apăriţiei în principal a şantierelor de 

construcţii. Se impune o supraveghere mai susţinută în ceea ce priveşte măsurile luate pe 

şantierele de construcţii pentru reducerea pulberilor. 

13.2.1.3. Poluarea aerului – efecte local 

Poluarea aerului în judeţul Ilfov și implicit în orașul Otopeni, are un caracter specific 

datorită, în primul rând, amplasării teritoriale faţă de Municipiul Bucureşti, preluând prin 

dispersie şi emisiile de aici, existenţa unor surse multiple, înălţimi diferite ale surselor de 

poluare, precum şi o repartiţie neuniformă a acestor surse. 

Dezvoltarea socio-economică a judeţului Ilfov într-un ritm alert faţă de alte judeţe din ţară, 

cu larga sa diversitate de activităti antropice, prezintă dezavantajele generate de poluarea 

habitatului ca efect secundar al acestor activităti.  

Sursele de poluare a aerului specifice orașului Otopeni sunt: 
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 Traficul auto. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva 

sute de compuşi diferiţi. Au fost evidenţiaţi în urma unor studii recente peste 150 de 

compuşi şi grupuri de compuşi. Aceşti poluanţi, care sunt urmăriţi în mod curent 

atunci când se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităţii 

aerului, sunt grupaţi în mai multe categorii:  

- gazele anorganice : oxizii de azot, dioxidul de sulf, oxidul de carbon, 

ozonul 

- pulberi: pulberi totale în suspensie, particule cu diametrul aerodinamic 

mai mic de 10 µm sau decât 2,5 µm, fumul negru 

- componente ale pulberilor: carbon elementar, hidrocarburi policiclice 

aromatice, plumb. 

- compuşi organici volatili: benzen, butadiena. 

Prin arderea completă a combustibililor în motoarele autovehiculelor, ar rezulta 

următoarele substanţe principale: 

- vapori de apă = 13 % ; 

- bioxid de carbon = 13 % ; 

- azot = 74 % 

În localităţile judeţului Ilfov , faţă de zonele locuite ale Municipiului Bucureşti ,există 

avantajul că dispersia poluanţilor în aer este mai rapidă, deoarece nu sunt clădiri cu 

multe nivele şi aşezate ca o barieră  în calea acestora. Totuși în cazul orașului 

Otopeni, concentraţiile poluanţilor atmosferici sunt mai crescute datorită DN1. 

 Şantierele  de construcţie şi betoniere Ponderea activităţilor de construcţii fata de 

anii precedenti a scazut, şantierele şi betonierele, rămânând  totusi, surse potenţiale 

de poluare a aerului, în special cu pulberi. 

 Surse difuze de combustie.  

- Numeroasele centrale termice pentru încălzirea spaţiilor, locuinţelor, din 

care, multe funcţionează pe combustibil lichid sau solid, constituie o sursă 

de natura celei de la punctul precedent, lipsită însă, pe lîngă instalaţii de 

epurare, şi de avantajul relativ al dispersiei prin coşuri înalte; combustia 

este de cele mai multe ori incompletă datorită neautomatizării arderii, 
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randamentului redus şi unei supravegheri precare şi determină degajări 

de poluanţi deloc neglijabile. 

- încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă cu combustibil solid, combustia 

neautorizată, în aer liber, a unor deşeuri de tip menajer, cauciucuri uzate, 

mase plastice, deşeuri stradale,  

- neîntreţinerea salubrităţii domeniului public,  

- depozitarea inadecvată a reziduurilor industriale şi a deşeurilor menajere. 

13.2.1.4. Presiuni asupra stării de calitate a aerului din Otopeni 

Poluarea aerului, deteminată în general de activităţile antropice (industrie, trafic rutier, 

arderea necontrolată a deşeurilor etc) are ca efecte nedorite depăşirea concentraţiilor 

maxime admise la emisii, reducera stratului de ozon, degradarea ecosistemelor şi a 

habitatelor şi au un impact puternic asupra schimbării climatice, sănătăţii şi calităţii vieţii 

umane, ecosoistemelor şi habitatelor, apei, solului şi chiar asupra mediului construit. 

În orașul Otopeni, cea mai mare presiune asupra stării de calitate a aerului o constituie 

traficul auto intens. Totuși, inexistenţa clădirilor înalte de-a lungul DN1 în special, face ca 

dispersia poluanţilor să fie rapidă şi să nu afecteze aerul la nivel respirator.   

13.2.2. Apă 

13.2.2.1. Apele subterane 

Apele subterane din zona oraşului Otopeni sunt reprezentate atât prin ape freatice, cât şi de 

adâncime. 

Apele freatice sunt cantonate în depozitele loessoide şi în pietrişurile şi nisipurile de 

Colentina., acumulându-se la baza acestora, deasupra unui pat de argilă situat la 7 – 10 m 

adâncime. Frecvent grosimea stratului acvifer are valori cuprinse între 4 şi 10 m (O. Cocoş, 

1999). Nivelul freatic se află la adâncimi reduse (0,5 – 3,5 m), poziţia sa fiind direct 

influenţată de alimentrea pluvială. În anii sau în perioadele cu precipitaţii bogate, nivelul 

apei freatice poate creşte până la suprafaţa terenului.  

Poziţia nivelului piezometric nu a fost însă întotdeauna atât de ridicată. Înainte de 1940 

adâncimea sa varia între 4 şi 7 m. La acea vreme exista un sistem radiar de şanţuri de 

scurgere într-un şanţ principal ce înconjura localitatea, numit „şanţul comunei” care colecta 

apa precipitaţiilor şi o dirija către râul Pasărea. După cel de-al doilea război mondial aceste 

şanţuri au fost astupate pentru construcţii de locuinţe şi drumuri noi de acces, iar asemenea 

şanţuri nu au mai existat nici pe străzi. În condiţiile înclinării foarte mici a terenului şi 
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drenajului slab, în timp, prin infiltrarea apelor din precipitaţii, nivelul general al pânzei 

freatice a crescut, ajungându-se la situaţia actuală. 

Ca urmare a adâncimii reduse a apei freatice, care nu permite filtrarea naturală 

corespunzătoare, precum şi a caracterului dur al apei (datorată conţinutului bogat în săruri 

de calciu şi magneziu), straturile acvifere freatice din arealul oraşului Otopeni nu sunt 

recomandate pentru a fi valorificate pentru alimentarea cu apă potabilă.  

Apele de adâncime sunt deţinute de pietrişurile şi nisipurile din stratele de Frăteşti, care, aşa 

cum am menţionat la prezentarea caracteristicilor geologice, în zona aliniamentului Otopeni 

– Ştefăneşti se află la adâncimi de până la 250 m (acoperiş) şi 420 m (culcuş), fiind dispuse 

sub forma a trei orizonturi cu grosimi de 25 – 30 m separate de intercalaţii de argile şi argile 

nisipoase cu grosimi de cca. 20 (M. Breotean şi colab., 1986, citat de O. Cocoş, 1999). Apele 

din aceste straturi prezintă debite bogate şi sunt de bună calitate. 

În anii 1987 – 1988, în urma executării unor foraje de mare adâncime (2500 - 2700m) au fost 

interceptate orizonturi cu apă termală, cu temperaturi de 60 – 61oC şi cu mineralizare 

bogată. Această apă este comparabilă din punt ce vedere al conţinutului chimic cu cea din 

alte surse cunoscute din ţară, precum cele de la Băile Herculane, Mangalia, Venus, Casa 

Presei Libere, în timp ce temperatura este superioară, încadrându-se în categoria apelor 

hipertermale (cu temperaturi de peste 42 – 45oC). 

13.2.2.2. Evaluarea stării chimice a apelor subterane 

Pe teritoriul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov Bucureşti au fost identificate, 

delimitate şi descrise un număr de 4 corpuri de apă subterană (GWAG02, GWAG03, 

GWAG05,  GWAG08 ). 

Analizele s-au efectuat conform „Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring 

Integrat al laboratorului SGA Ilfov – Bucureşti, pe anul 2011”, prelucrarea şi validarea 

rezultatelor analizelor fizico-chimice realizându-se prin compararea rezultatelor de laborator 

cu Valorile Prag (TV) din  Ordinul Ordinul nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag 

pentru corpurile de ape subterane din România. 

Interpretarea datelor s-a realizat ţinând cont de “Metodologia preliminară de evaluare a 

stării chimice a corpurilor de ape subterane”, astfel au rezultat :  
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- stare chimică bună – pentru corpurile unde la forajele monitorizate nu s-au constatat 

valori medii, ale indicatorilor de calitate, depăşite faţă de valorile prag (TV) din 

Ordinul 137/2009 ; 

- stare chimică slabă – unde cel puţin 20% din forajele monitorizate, de pe un corp, au 

cel puţin un indicator de calitate analizat care depăşeşte valorile prag (TV) din 

Ordinul 137/2009 . 

 
Tabel 8: Starea chimică a corpurilor de apă subterană, la nivelul județului Ilfov, în anul 2011 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire corp de apă 

subterană 

 
Codul corpului de 

apă 

Nr. 
foraje 

Starea chimică în anul 
2011 

(conf. Ord. 137/2009) 

1 Câmpia Titu ROGWAG1090020 2 bună 

2 Colentina ROGWAG1100030 10 slabă 

3 Lunca şi terasele râului 
Argeş 

ROGWAG1090050 6 slabă 

4 Piteşti ROGWAG1090080 5 slabă 

 

În corpul de apă subterană ROAG03 (de interes pentru orașul Otopeni) au fost monitorizate 

10 foraje de observaţie apărţinând reţelei hidrogeologice naţionale. 

Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: Azotaţi (NO3
-
 ), Amoniu (NH4

+), 

Cloruri (Cl-), Sulfaţi (SO4
2-), Azotiţi (NO2

-) şi ortofosfaţi (PO4
3-). 

S-au înregistrat depăşiri ale valorilor prag pentru  4 (40%) din cele 10 foraje, şi anume: 

la 4 foraje pentru ionul azotaţi astfel că se consideră corpul de apă subterană ca fiind local în 

stare chimică  slabă. 

Conform Manualului de Operare pentru 2011, în corpul de apă ROAG03, au mai fost 

monitorizaţi o serie de parametrii fizico-chimici, care nu intră în evaluarea stării chimice, 

deoarece nu au stabilite valori prag, cum sunt: 

- Regim termic şi acidifiere: temperatura,  pH;  

- Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat; 

- Indicatorii de salinitate, ioni generali: conductivitate, duritate totală, 

reziduu fix, bicarbonaţi, sodiu, potasiu, calciu, magneziu; 

- Metale: Fe, Mn - (în forma dizolvată). 

 
Tabel 9: Centralizator cu forajele din reţeaua de monitorizare a calităţii apelor subterane  

cu depăşiri ale valorii de prag la indicatorul AZOTAŢI în anul 2011 
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Nr.crt. Denumire corp de apă 
subterană 

Denumire foraj NO3 ( >50mg/l) 

1 Colentina  Băneasa F2 86,025 

2 Colentina  Cernica F2 68,09 

3 Colentina Dragomireşti-
Rudeni F1 

74,88 

4 Colentina Otopeni F1A 65,53 

5 Lunca şi terasele râului 
Argeş 

Comana –Vărăşti F5 58,55 

 

13.2.3. Sol 

13.2.3.1. Starea calității solurilor 

În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul anului 

2011 de 101.825 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi solurile 

neevoluate. Suprafaţa solurilor cu vegetaţie forestieră din judeţul Ilfov la nivelul anului 2011 

totalizează  19.001 ha. Cele mai răspândite soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase fiind 

mai puţin reprezentate. Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o 

vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capăcităţii de tamponare 

bună. 

Suprafeţele de teren amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecare) de pe 

teritoriul orașului Otopeni s-au redus de la an la an datorită extinderii intravilanului 

construibil. 

Reţelele de irigaţii au fost dezafectate în zonele construite. Au rămas funcţionale canalele de 

desecare care preiau apele pluviale şi apele în exces. 

Întreaga suprafață a orașului Otopeni a fost desemnata ca vulnerabilă la poluarea cu nitrați 

proveniți din agricultură. Zonele vulnerabile şi potential vulnerabile au fost determinate de 

ICPA împreună cu Administraţia Naţională “Apele Române” având în vedere prevederile HG 

964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării 

cu nitraţi proveniţi din surse agricole ce transpun în legislaţia românească Directiva 

Consiliului Europei 91/676/EEC.  

Prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi 

al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, din 13 martie 2006, sunt obligatorii în 

zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitraţi conform Ordinului ministrului mediului şi 
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dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1552/743/ 

2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 18 decembrie 2008.  

De asemena autoritățile locale sunt obligate să aplice Programul de acțiune pentru zonele 

vulnerabile la nitrați din surse agricole.   

13.2.3.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor  

Deteriorarea solurilor este în multe cazuri rezultatul utilizării defectuoase a terenurilor, 

agricultura sau păşunatul excesiv, defrişările, urbanizarea sau acumularea de poluanţi 

proveniţi din activităţile industriale. 

În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 

activităţi agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei 

localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole. 

La nivelul judeţului Ilfov au fost identificate un număr de 40 de zone  vulnerabile la poluarea 

cu nitraţi: 

Orașul Otopeni a fost identificat printre acestea ca fiind zonă vulnerabilă la poluarea cu 

nitrati. 

13.2.4. Biodiversitate 

13.2.4.1. Elemente de biodiversitate specifice zonei 

Pe tritoriul orașului Otopeni, nu se află nicio arie naturală protejată. 

De asemenea pe tritoriul orașului Otopeni, nu se află niciun Sit Natura 2000. 

La nivelul județului Ilfov se distinge o diversitate biologică ridicată, existând și specii de floră 

şi faună protejate. 

Din punct de vedere ornitologic, judeţul Ilfov, de interes inclusiv pentru orașul Otopeni, se 

remarcă prin existenţa a 29 specii de păsări. 

Fauna salbatică este reprezentată de următoarele mamifere:   

 Dihor (Putorius putorius), 

 Vidra (Lutra lutra),  

 Jder de copac (Martes martes), 

 Nevăstuica mică (Mustela nivalis),    

 Muridae - bizam (Ondrata zibethica), 

 Cervidae - căprior (Capreolus capreolus), 
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 Suidae - mistreţ (Sus scrofa),  

 Canidae vulpe -  (Vulpes vulpes), 

 Lepuridae - iepure (Lepus europaeus) 

și reptile: 

 Emydidae – ţestoasa de apă (Emys orbicularis),  

 Lacertidae – guşter (Lacerta viridis) și şopârla cenuşie (Lacerta agilis), 

 Colubridae – şarpele de casă. 

13.2.4.2. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii  

 Creşterea acoperirii terenurilor  

 Creşterea populaţiei  

 Schimbarea peisajelor şi ecosistemelor  

13.2.4.3.  Tendinţe  

Datorită faptului că judeţul orașul Otopeni este situat în imediata vecinătate a capitalei, este 

supus unui proces continuu de urbanizare. Acesta se manifestă prin exercitarea unei 

presiunii antropice deosebite, ce se traduce prin numărul mare de solicitări de introducere 

din extravilan în intravilan (numărul mare de solicitări înregistrate la agenţie în vederea 

obţinerii de acorduri pentru planuri şi programe). 

13.2.5.   Gestionarea deşeurilor  

Începând cu anul 2007, Regiunea 8 de Mediu Bucureşti-Ilfov beneficiază de Planul Regional 

de Gestionare a Deşeurilor (PRGD Reg. 8 Bucureşti-Ilfov), aprobat prin Ordinul de ministru 

1364/aprilie 2007. În PRGD au fost  reţinute obligaţiile de mediu asumate de România  în 

perioada de preaderare prin termene de realizare şi ţinte de atins, toate, raportate la 

realităţile Regiunii 8 de Mediu. Pe baza PRGD a fost elaborat în anul 2007 Planul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Ilfov aprobat de Consiliul Judeţean Ilfov  prin 

Hotărîrea nr. 59/22.04.2009. 

La Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu se află în 

pregătire proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov" al cărui 

beneficiar este Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării din fondurile structurale. 

La nivelul judeţului Ilfov, ca obiective de mediu au fost reţinute: 
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 închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme de DMS17, existente în zona rurală 

şi urbană, la data de 16.07.2009, în conformitate cu prevederile Directivei 

1999/31/CE  privind depozitele de deşeuri, transpusă în legislaţia naţională  prin HG 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor. În PRGD Bucureşti-Ilfov au fost identificate 

22 amplasamente neconforme şi neutorizate pentru depozitarea DMS . Amplasarea 

pe teritoriul judeţului Ilfov este aratată în Fig.  

 Introducerea serviciilor de salubrizare a localităţilor din judeţul Ilfov dupa închiderea 

şi ecologizarea depozitelor de DMS, neconforme şi neautorizate. La data de 

01.01.2010 toate Consiliile Locale din judeţul Ilfov  au introdus serviciul de 

salubrizare astfel: 33 Consilii Locale au concesionat serviciul de salubrizare unor 

operatori de salubrizare licenţiaţi de ANRSC (Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea Serviciilor Comunale) şi autorizaţi de ATM (Autoritatea Teritorială de 

Mediu), iar 7 Consilii Locale au optat  pentru realizarea salubrizării localităţilor 

componente  cu servicii proprii de salubrizare (în condiţii de licenţiere şi autorizare). 

Astfel se poate afirma că la data de 31.12.2010 toate Consiliile Locale din Judeţul 

Ilfov colectează  şi transportă  DMS la cele 3 depozite conforme şi autorizate  din 

Regiunea 8 de Mediu Bucureşti-Ilfov) Vidra-Ecosud, Glina-Ecorec, Rudeni-Iridex). 

Evoluţia cantităţilor de DMS din judeţul Ilfov  depozitate la depozitele de deşeuri 

conforme şi autorizate cu autorizaţie integrată de mediu este prezentată tabelar 

Pe tritoriul orașului Otopeni nu se află niciun depozit, conform sau neconform. De 

asemenea Planul Regional de gestionare al Deșeurilor elaborat în anul 2007 nu prevede 

amplasarea de depozite de deșeuri pe teritoriul orașului Otopeni.  

13.2.6. Efectul poluării mediului asupra calității vieții  

Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce apar 

în organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi 

atmosferici. De cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta 

interacţiunii mai multor poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă şi numai arareori 

acţiunea unui singur poluant.   

                                                           
17

 Deșeuri municipale solide 
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Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale biologice, 

chimice şi fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei 

stări insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând 

răspândirea unor afecţiuni digestive (dezinteria si hepatita endemică) a unor boli de piele, 

etc.  

În general, principala sursă de poluare o constituie activitatea industrială în urmă căreia, 

datorită în special deficienţelor de funcţionare a instalaţiilor de preepurare, sunt deversate 

în emisarii naturali, odată cu apele uzate şi o mare diversitate de noxe chimice. Aceste noxe 

sunt de natură anorganică şi/sau organică şi poluează, după caz, fie apele de suprafaţă prin 

restituţie directă, fie prin intermediul reţelei de canalizare care nu dispune încă de o staţie 

de epurare finală, astfel încât o parte din cursurile de apă ale teritoriului prezintă indici de 

degradare calitativă. 

În cursul anului 2011, la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu au fost înregistrate  

îmbolnăviri datorate apei poluate. 

Datorită apei poluate se pot produce următoarele categorii de boli: 

 boli infecţioase,  

 boli parazitare, 

 boli neinfecţioase.  

Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii 

poluării mediului asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în 

mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor 

continuă, chiar în concentraţii mai scăzute nu este lipsită de efecte nedorite. 

De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea 

microbiologică a apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi 

existente. Pentru apa potabilă o sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi 

utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie.  

Tot o sursă de îmbolnăviri este și apa de imbăiere poluată. 

Gestionarea integrată a deşeurilor presupune prevenirea generării deşeurilor, minimizarea  

apariţiei lor, iar atunci când sunt generate să se realizeze  sortarea, pregătirea pentru 

reutilizare, reutilizarea, transportul, reciclarea, eliminarea în condiţii sigure de mediu şi 

sănătate umană. O asemenea abordare ar trebui  să asigure protejarea sănătăţii omului.  
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Rezultatele analizelor arată că valorile obţinute în cursul anului 2009 pentru toţi factorii 

de mediu se încadrează în limitele normale de variaţie. 

În anul 2011 la Autoritatea de Sănătate Publică nu s-au înregistrat efecte ale poluării 

fonice asupra stării de sănătate a populaţiei din judeţul Ilfov. 

În ceea ce privește radioactivitatea, în anul 2011, stația de monitorizare a radioactivității 

aerului din județul Ilfov nu a funcționat ea fiind introdusă într-un program experimental de 

transmitere a datelor. 

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu – Regiunea 8 București-Ilfov – 2009, 

rezultatele analizelor arată că valorile obţinute în cursul anului 2009 pentru toţi factorii de 

mediu se încadrează în limitele normale de variaţie. 

13.3. Evoluția probabilă în cazul neimplementării planului 

13.3.1. Varianta „0” 

Varianta „0” care a fost luată în considerare prespune un scenariu de evoluție a orașului 

Otopeni conform căruia se realizează o dezvoltare inerțială bazată pe activitățile derivate 

din vecinătatea cu aeroportul internațional Otopeni și pe planul acestuia de dezvoltare.  

Pe de altă parte, Varianta ”0” presupune neadopratea și neimplementarea PUG. Acest lucru 

însă este obligatoriu conform legislației în vigoare.  

Trebuie menționat faptul că evoluția orașului Otopenu este naturala, firească, presantă și  

inevitabilă. Acest lucru este cu atât mai accentuat cu cât ținem cont de așezarea geografică 

a orașului, care imprima aceste tendințe, imposibilă o stagnare a dezvoltării, respectiv: 

- vecinătatea cu municipiul București, capitala țării 

- prezența AIHCB 

- traversarea orașului de către DN1. 

Trebuie să avem în vedere o serie de factori externi orașului Otopeni: 

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si-a propus noi obiective de 

dezvoltare si modernizare a infrastructurii aeroportuare ceea ce va duce la mărirea 

numărului de pasageri la 4500 la ora de vârf dintre care fluxul internațional va 

reprezenta 3600.  

- Ministerul Transporturilor, prin CFR SA, sustine ideea construirii unei linii de cale 

ferata care să lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni.  

- Municipalitatea – București a aprobat proiectul liniei de metrou Gara de Nord-

Otopeni, care va avea 13,9 kilometri si 14 statii.  



Raport de Mediu la Plan Urbanistic General al 
orașului Otopeni 

2013 

 

 68 

- Autoritatile locale au in vedere să realizeze Complexul Sportiv Otopeni (o sala 

polivalenta, terenuri handbal, volei, baschet si tenis de camp, bazin olimpic, birouri, 

mini-hotel cu restaurant, sali de conferinte si spatii comerciale). 

- Un alt proiect este viitoarea centura a Capitalei la nivel de autostrada, cu o lungime 

totala de circa 100 de kilometri. Potrivit proiectului, Inelul de Nord va avea o lungime 

de circa 48 de kilometri si va costa aproximativ 291 milioane de euro. Aceasta 

centura va face legatura intre autostrada Bucuresti-Pitesti si Bucuresti-Constanta. 

- Necesitate tot mai mare de locuințe și de spații de producție a făcut necesară 

introducerea în intravilan a unei suprafețe de 459,20 ha.  

13.3.2. Efecte sociale și economice probabile ale menținerii unei dezvoltări fără 

aplicarea PUG   

Orașul Otopeni este conectat la importante rețele de drumuri, căi ferate și transport aerian, 

care servesc ca și conexiuni spre destinații în România, Europa și nu numai. 

Sectorul transport și logistică conduce economia. Parcurile de logistică, situate în cadrul 

aeroportului (și nu numai) încurajează dezvoltarea și acordă spațiu pentru companiile 

interesate. Drumul direct către aeroport facilitează folosirea orașului Otopeni pentru 

trecerea de la transportul aerian la cel rutier.  

Se va dezvolta inevitabil traficul din zona noii autostrăzi ce va duce la Brașov și din zona 

Inelului Nord ce va face legătura între autostrada București-Brașov si București-Constanța. 

Posibil ca speculațiile imobiliare să ducă la creșterea prețurilor la terenuri. Apare riscul ca 

atractivitatea pentru investitori sa scadă.  

Totuși, Otopeniul va reprezenta o baza hoteliera pentru turism de afaceri.  

Lipsa unor politici adecvate de reconversie profesionala, specializare și formare continuă 

pentru resursele umane va conduce la o lipsa a forței de muncă corespunzatoare și 

dificultăți în realizarea proiectelor. Aceasta va impune  atragerea de forță de muncă din alte 

zone care după terminarea proiectelor vor crește rata somajului în zonă și presiunea din 

partea categoriei persoanelor cu probleme sociale. Pentru aceasta categorie de persoane, 

locuințele sociale și locuintele la prețuri mici vor fi insuficiente.  

Infrastructura va fi necorelată datorită imposibilității planificării ritmului de dezvoltare 

inerțial. 

În acest caz bugetele necesare infrastructurii corespunzătoare vor trebui completate prin 

credite conducând la creșterea costurilor respectiv reducerea nivelului fondurilor necesare 
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nevoilor sociale. Este foarte posibil în aceste condiții amânarea fară limită a alocării de 

fonduri corespunzătoare și implicit amânarea realizării infrastructurii utilităților publice. De 

asemenea nivelul de viată scăzut datorită dezvoltării economice precare și a ratei șomajului 

în eventuală creștere, poate duce la lipsa posibilităților de aliniere la prevederile legale cu 

privire la protecția mediului și tentația de a eluda reglemetările în vigoare.   

13.3.3. Efectele asupra factorilor de mediu a neimplementării PUG 

Dezvoltarea inerțială presupune o dezvoltare aritmică sau cel puțin lipsa posibilității de 

planificare a ritmului de dezvoltare în corelare cu ritmul de dezvoltare a serviciilor, a 

necesarului de infrastructura pentru asigurarea menținerii factorilor de mediu la parametrii 

actuali sau chiar îmbunătpțirea acestora.  

13.3.3.1. Aer 

Neimplementarea PUG poate conduce la extinderea necontrolată a unor șantiere de 

construcții. De asemenea traficul, care este principalul poluator al aerului în orașul Otopeni, 

poate evolua necontrolat. În mod excepțional, această variantă de dezvoltare nu rezolvă 

problema reducerii traficului pe DN1, principalul poluator al aerului. 

13.3.3.2. Apă 

Orașul Otopeni este evident într-un trend ascendent. Dezvoltarea acestei localitați este un 

fapt natural și evoluția inerțială este destul de riscantă din punct de vedere al gestionării 

resurselor de apă. Gestionarea resurselor de apă inplică doua laturi: gospodărirea calitativă 

și gospodărirea cantitativă. Din punct de vedere cantitativ, orașul nu este expus la inundații. 

În timpul ploilor torențiale se constată băltiri ale apelor  în toate zonele, fiind un relief plat.  

În cazul extinderii inerțiale este posibil:   

 amînare realizării infrastructurii de alimentare cu apă a întregii localității; 

 amînarea sau chiar imposibilitatea realizării unei rețele de canalizare conform 

standardelor în vigoare; 

 incertitudinea cu privire la realizarea noilor stații de epurare a apelor uzate; 

 nerealizarea incasetării canalelor CC I și CC III care duce la expunerea locuitorilor din 

zonă la emanațiile olfactive neplăcute, poate chiar toxice. De asemenea sunt expuse 

canalele respective la poluare cu deșeuri aruncate de localnici și nu numai pe 

parcursul acestora. 
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Dezvoltarea inerțială nu poate asigura estimarea numărului de locuitori și de persoane care 

își desfoșoară activitatea pe teritoriul orașului pentru care trebuie asigurată resursa de apă 

prin puțuri forate. 

 

13.3.3.3. Sol 

Din punct de vedere al expunerii la degradare a calității solurilor din orașul Otopeni, în cazul 

nerealizării PUG, putem menționa evacuările necontrolatete de ape uzate menajere din 

gospodăriile care nu sunt racordate la o rețea integrată de canalizare orășenească. 

13.3.3.4. Sănănătatea populației 

Lipsa unei rețele de alimentare cu apă potabilă pentru toată populația orașului poate 

expune populație la îmbolnăviri datorită eventualelor poluari ale apelor subterane, datorate 

ncipal lipsei unei rețele de canalizare. Evacuările necontrolatete de ape uzate menajere din 

gospodăriile care nu sunt racordate la o rețea integrată de canalizare orășenească pot fi o 

altă sursă de îmbolnăvire. 

13.3.3.5. Schimbări climatice 

Sursele de emisii de gaze cu efect de seră sunt minore.  

Nu sunt identificate utilizări ale substanțelor interzise prin Protocolul de la Montreal.  

13.3.3.6. Conservarea resurselor naturale 

Conservarea resurselor naturale se face la nivelul orașului prin utilizareade materiale cu 

coeficienți de transfer termic mare. S-au constatat la nivelul orașului construcții neizolate 

termic. 

13.3.3.7. Patrimoniul cultural 

Prin prezentul PUG se propune restaurarea simbolurilor emblematice, moara și un fort 

militar. 

În cazul neimplementării PUG acestea risca sa se degradeze fizic, pe lângă pierderea valorii 

monumentale. In afara de acestea, aspectul negativ asupra mediului este un factor 

important în propunerea adoptării PUG. 

De asemena municipalitatea intenționează sa adopte unele reglementări urbanistice legate 

de imaginea urbană. 

13.3.3.8. Zonarea teritorială 



Raport de Mediu la Plan Urbanistic General al 
orașului Otopeni 

2013 

 

 71 

Intravilanul existent este prea mic în comparație cu tendințele de dezvoltare. Dezvoltarea 

orașului este inevitabilă. S-ar produce o dezvoltare intensivă, folosindu-se actuala suprafață 

de teren peste limita sustenabilității.   

Pe de altă parte nu se pot asigura serviciile de gospodărire comunală (alimentare cu apă, 

canalizare, managementul deșeurilor), în armonie cu dezvoltarea propriu-zisă. 

Aceasta, suprapusă cu dezvoltarea intensivă, ar crește riscul îmbolnăvirii populației, al 

intoxicării solului și apelor subterane, al lipsei de control asupra zgomotului la care ete 

supusă populația. 

Conform PUG avem următoarea propunere de zonificare funcțională: 

C - ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI COMPLEXE 

S - ZONA MIXTA CONTINAND INSTITUTII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, 

SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, 

SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERT, HOTELURI, RESTAURANTE, LOISIR), 

ACTIVITATI PRODUCTIVE NEPOLUANTE SI LOCUINTE 

E - ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX 

REZIDENTIAL 

F - ZONA ACTIVITATILOR LEGATE DE CULTE 

L - ZONA DE LOCUIT 

L1 - subzona locuintelor individuale si colective medii (P, P+3/4) cu deschidere spre 

artere principale ce permit mixitate functionala, 

L2 - Subzona locuintelor individuale si colective mici in regim izolat si cuplat, (P, 

P+2+M); 

L3  - Subzona locuintelor individuale si colective medii (P, P+3/4) situate in ansambluri 

preponderent rezidentiale din noile extinderi. 

M   -  ZONE MIXTE DE ACTIVITATI 

H   - ZONA ACTIVITATILOR SANATORIALE SI DE TURISM 

V   - ZONA SPATIILOR VERZI DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT 

V   -  spatii verzi publice cu acces nelimitat : 

 parcuri, gradini publice orasenesti si de cartier, scuaruri in ansambluri 

rezidentiale si fasii plantate publice; 
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 amenajari sportive din zonele rezidentiale; 

 spatii verzi pentru agrement, complexe si baze sportive;  

VA  - culoare de protectia fata de infrastructura tehnica; 

VP  - paduri si fasii plantate de protectie sanitara. 

T   - ZONA TRANSPORTURILOR 

 T1  - subzona transporturilor rutiere: 

 T2  - subzona transporturilor pe cale ferata; 

 T3  - subzona transporturilor aeriene; 

G    - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA 

 G1  - Subzona constructiilor si amenajarilor izolate pentru gospodarie 

comunala; 

 G2  - Subzona cimitirelor 

SP   - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 

 

Bilanțul teritorial propus prin PUG  

                                                                 Existent Propus 

 Zone functionale suprafata 
(ha) 

procent suprafata 
(ha) 

procent 

1 Zona centrala si alte zone cu functiuni 
publice 

82.19 3.02% 82.19 2.58% 

2 Zone locuinte 847.67 31.12% 1048.93 32.96% 

3 Zone mixte (productii, servicii, comert, 
depozitare si locuinte) 

1009.71 37.07% 938.09 29.47% 

4 Zone spatii verzi, sport, agrement si de 
protectie 

44.5 1.63% 88.90 2.79% 

5 Zone de echipamente publice si echipare 
tehnico edilitara (circulatii, gospodarie 
comunala, cimitire) 

41.5 1.52% 62.66 1.97% 

6 Zona terenuri cu destinatie speciala 
(unitati militare) 

179.08 6.58% 179.08 5.63% 

7 Zona Aeroportul International Henri 
Coanda Bucuresti (zona exclusiv pe 
teritoriul orasului Otopeni) 

519.00 19.06% 783.00 24.60% 

 SUPRAFATA INTRAVILAN 2723.65 100% 3182.85 100% 
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 SUPRAFATA EXTRAVILAN 459.20 Ha 0.00 Ha 

 SUPRAFATA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 3182.85 Ha 3182.85 Ha 

 

13.3.3.9. Conștientozarea publicului în luarea deciziilor privind mediul 

Odată cu propunerea de PUG, soluția optimă urmează a fi prezentată publicului, împreună 

cu toate problemele legate de protecția mediului înconjurător. În cazul neinformării, poate 

să se ajungă la degradarea factorilor de mediu alături de un regres economic și social. 

13.3.4. Calculul riscului neimplementării PUG 

Aplicând valori pentru efectul pe care îl reprezintă neimplementarea măsurilor din PUG 

asupra factorilor de mediu, rezultă riscul asumat, după cum urmeaza: 

- nesemnificativ  0 

- minor   1 

- major   2 

- catastrofal  3 

 
Factor de mediu 

EFECTUL 

nesemnificativ minor major catastrofal 

Aer  X   

Apă    X  

Sol  X   

Sănătatea populației   X  

Schimbări climatice X    

Conservarea resurselor 
naturale 

 X   

Patrimoniul cultural   X  

Zonarea teritorială   X  

Conștientozarea 
publicului în luarea 
deciziilor privind mediul 

  X  

Spațiile verzi   X  

Total punctaj  3 12  

 

14. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ 

14.1. Factori de poluare 

Poluarea în orașul Otopeni constă în contaminarea mediului, înțelegând prin mediu atât 

mediul urban populat cât și mediul riveran, preponderent agricol, cu materiale care 
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interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor 

(organismele vii şi mediul în care trăiesc). În orașul Otopeni cea mai mare parte a 

substanţelor poluante provin din activităţile umane industriale sau gospodaresti. 

Poluanţii biodegradabili (cum ar fi apa menajeră), sunt substanţe care se descompun rapid 

în proces natural. Aceşti poluanţi devin însă o problemă când se acumulează mai rapid decât 

pot să se descompună, iar această problemă poate fi întâlnită la tot pasul în Otopeni, cu 

preponderență de-a lungul drumurilor secundare și căilor de acces, cât și la interfața dintre 

zona locuibilă și zona agricolă. Poluanţii nondegradabili sunt materiale care nu se 

descompun sau se descompun foarte lent în mediul natural. Odată ce apare contaminarea, 

este dificil sau chiar imposibil să se îndepărteze aceşti poluanţi din mediu, efectul celor mai 

multi dintre ei putând dura chiar pana la decenii, iar in cazul altora contaminarea este 

definitivă raportată la durata de viață umană și evoluția societății. 

14.1.1. Poluarea sonoră 

Datorită vecinătății orașului Otopeni și a zonei de agrement cu aeroportul civil și cu unitatea 

militară, cât și datorită vecinătății cu DN1, zona se află sub un nivel ridicat de poluare fonică 

concretizat prin sunetele disarmonice supărătoare, produse mai ales de mașinile și 

mijloacele de transport. Traficul intens este ivevitabil, fiind un efect al civilizației și 

urbanizării, mobilității populației, evoluției obiceiurilor locale și imixtiunii zonelor industriale 

și a zonelor urbane.  

În acest sens, în zona de agrement, trebuie instalată o zonă verde de protecție care să 

determine scăderea nivelului local de zgomot și stresul exercitat asupra faunei. Din acest 

punct de vedere probabil zona de agrement Otopeni se va constitui la momentul definitivării 

ei ca o oază de liniște necesară vieții urbane a orașului și va contribui la ridicarea nivelului de 

trai și la diminuarea afecțiunilor medicale cu specific urban. 

Directiva 2002/49/EC a parlamentului European și a Consiliului se referă la evaluarea și 

managementul zgomotului ambiental. Ea se aplică la zgomotul ambiental la care sunt expuși 

oamenii din zonele urbane construite pe verticală, în parcurile și grădinile publice sau în 

zonele liniștite din spațiile deschise, în apropierea școlilor, spitaleor și a altor clădiri și zone 

sensibile la zgomot. 

Ca prevedere principală, Statele Membre au avut de efectuat o informare asupra elaborării 

hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerări, drumuri principale, căi 

ferate și aeroporturi mari. De asemenea Directiva prevede inclusiv metode de evaluare ale 

indicaorilor de zgomot. 
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În 200618 a început elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerările urbane cu 

peste 250.000 de locuitori, pentru drumurile şi căile ferate principale, şi pentru 

aeroporturile civile mari (principale) şi a aeroporturilor urbane din România. 

Pentru aglomerări sursele de zgomot urmărite sunt: 

 traficul rutier; 

 traficul feroviar; 

 traficul aeroportuar pentru aeroporturile urbane din interiorul aglomerărilor; 

 zone industriale în care se care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul 

integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/ 2006, 

inclusiv pentru porturi. 

După realizarea hărţilor strategice de zgomot, se vor realiza Planuri de acţiune care să 

contină măsuri concrete de reducere a nivelurilor de zgomot. 

14.1.2. Poluarea aerului 

Poluarea aerului din regiunea București – Ilfov, cu accent deosebit pe vecinătatea orașului 

Otopeni cu municipiul București, are o particularitate deosebită față de restul țării, acest 

lucru datorându-se condițiilor diferite în ceea ce priveste tipul surselor de poluare, numărul 

surselor de poluare, tipul emisiilor de poluanți, înălțimea surselor de poluare, repartiția 

neuniformă a surselor de poluare în cadrul regiunii, etc. 

Ca surse de poluare a aerului identificate în orașul Otopeni, am identificat  

- sursele fixe, de obicei concentrate pe șantierele de construcții intercalate cu zonele 

de locuit intens populate,  

- sursele mobile, concentrate în special de-a lungul DN 1 care traversează orașul de la 

sud la nord, 

- AIHCB, 

14.1.3. Poluarea apelor 

În județul Ilfov și în particular în orașul Otopeni, apa menajeră, apa industrială şi produsele 

chimice folosite în agricultură, cum ar fi îngrăşămintele şi pesticidele sunt principala cauză a 

poluării apelor. Datorită sărăciei în resurse de apă, componentă activă a ecosistemului 

                                                           
18

 Informatie preluata de pe site-ul Ministerului Mediului: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-
atmosferei/zgomot-ambiant/ 
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(râuri, lacuri), orașul Otopeni nu a fost integrat în studii particulare privind calitatea apelor 

de suprafață și subterane, dar se poate presupune că și la acest capitol orașul Otopeni se 

încadrează în situația generală a județului Ilfov. 

Privind calitatea apelor și stadiul de poluare a acestorațiile se realizează conform Ordinului 

1146/2002 – pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru 

clasificarea calității apelor de suprafață și Ordinul nr. 44 din 9 ianuarie 2004 pentru 

aprobarea Regulamentului privind realizarea monitorizării calității apelor pentru substanțe 

prioritare / prioritar periculoase.  

14.1.4. Poluarea solului 

Poluarea solului trebuie investigată în contextul general în care solul este privit ca un 

amestec de materie din minerale, plante şi animale. Solul se formează într-un proces foarte 

lung care poate dura mii de ani. Un sol de bună calitate este necesar pentru supraviețuirea 

biologică a plantelor și animalelor şi este esenţial pentru producţia agricolă. Poluarea solului 

este consecință a acumulării de compuşi chimici toxici, săruri, agenți patogeni (organisme 

care provoacă boli), materiale radioactive, metale grele care afectează ecosistemul în 

ansamblul sau și care are consecințe imprevizibile asupra celorlalte componente ale 

mediului. 

Metodele iraţionale de administrare a solului au degradat serios calitatea lui, au fost un 

vector al poluării lui şi au contribuit covârșitor la situația în care se afla ecosistemul în jurul 

aglomerărilor urbane. 

Poluarea solului în judeţul Ilfov este influienţată în special de depuneri uscate şi umede din 

atmosferă, depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe 

terenuri neamenajate corespunzător, deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele 

terenuri agricole sau de altă natură, chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. Emisiile de 

la aceste surse influenţează negativ solul prin încorporarea de elemente chimice cu caracter 

toxic. Încărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradează 

însuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive. 

Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, consecință a 

urbanizării excesive, prin operaţiuni de decopertare, modelare, excavare etc. au dus la 

crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri antropice, daunătoare ecosistemelor.  

Un fenomen de o importanță deosebită în zona orașului Otopeni este distrugerea solului 

prin depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și a gunnoaielor diverse la marginea 

zonelor locuite și a căilor de acces secundare.  
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Și agricultura se constituie ca o sursă de poluare a mediului înconjurător, implicit a solurilor, 

în principal prin administrarea unor doze excesive de îngrăşăminte minerale şi organice, prin 

utilizarea unor pesticide cu perioadă lungă de degradare şi în cantităţi supradozate. La 

nivelul județului Ilfov există fenomene de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se 

dorea obţinerea de randamente ridicate. 

În investigarea calității solului perimetrului în care urmează să se amplaseze zona de 

agrement Otopeni, se vor avea în vedere următorii parametri: contaminarea cu produse 

toxice, contaminările în urma proceselor industriale, având în vedere în mod special 

vecinătatea aeroportului, contaminarea și deteriorarea rezultată din activități agricole.  

15. Orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan  

Din punct de vedre al disfuncționalităților de natură urbanistică ale orașului Otopeni, cele 

mai importante, cu impact important asupra factorilor de mediu, sunt: 

1. Circulația rutieră pe Calea Bucureștilor (DN1) și pe Șoseaua de centură a 

Bucureștiului; 

2. Prezența aeroportului AIHCB în interiorul orașului; 

3. Lipsa infrastructurii de utilități tehnico-edilitare complete. 

15.1. Circulația rutieră pe DN1 și pe Șoseaua de centură a Bucureștiului  

Toate aceste categorii de disfunctionalități sunt generate pe de o parte de poziționarea 

geografică față de municipiul București și pe de altă parte de poziționarea fizică a AIHCB în 

interiorul orașului Ototpeni. 

În ordinea importanței lor, calea de circulație rutieră ce se constituie într-o arteră principală 

de intrare în București din partea de nord (DN1) respectiv Calea Bucureștilor reprezintă 

principala disfuncționalitate cauzând ruperea în doua părți distincte a orașului Otopeni ca și 

relaționare a funcțiunilor (activităților) din interiorul orașului, precum și din punct de vedere 

al comunicării dintre cele doua părți, comunicare ce în prezent se desfășoara cu dificultate 

din cauza inexistenței legăturilor de traversare a Căii Bucureștilor. Astfel se impiedica o 

dezvoltare unitară a cadrului urban de desfășurare al activităților începând cu funcțiunile de 

locuire și terminând cu cele de servicii și producție. 

În consecință apare necesitatea realizării a cât mai multe posibile legături de traversare a 

Căii Bucureștilor în vederea facilitării unei comunicații mai bune între partea de est si partea 

de vest a orașului Otopeni. 
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15.2. Prezența aeroportului AIHCB în interiorul orașului 

Prezența aeroportului internațional în interiorul orașului Otopeni reprezintă pe de o parte 

un avantaj având în vedere că acesta conferă accesibilitate internațională și valori mari ale 

taxelor la bugetul local, însă, pe de altă parte reprezintă o mare disfuncționalitate din cauza 

dimensiunilor mari ale spațiilor ocupate și rezervate de către aeroport precum și din cauza 

restricțiilor impuse la construire pe zone extinse ale orașului. De asemenea aeroportul 

desparte partea de nord a orașului de partea de sud a orașului constituindu-se într-o barieră 

importantă, iar accesul de la nord la sud și invers desfașurându-se prin intermediul unei 

singure artere ce are un rol mult mai mare decât de a face legatura în interiorul orașului. 

Prin prezența aeroportului în orașul Otopeni se conferă localității un statut de localitate de 

tranzit. 

Soluționarea acestei disfunctionalități presupune realizarea unor legaturi auxiliare între 

partea de sud și partea de nord, altele decât Calea Bucureștilor (eventual prin crearea unor 

noi legături prin interiorul localității Tunari) care să lege atât partea de nord cu partea de 

sud a orșului Otopeni, dar care sa rezolve și noi accese dinspre și înspre București și 

respectiv noua extindere a aeroportului. 

15.3. Lipsa infrastructurii tehnico-edilitare  

Lipsa infrastructurii tehnico-edilitare apare ca o principală disfuncționalitate având în vedere 

faptul că desfășurarea atât a activităților existente în interiorul orașului Otopeni cât și a 

celor noi care vor apărea în viitoarele dezvoltări ale orașului sunt dependente de existența 

unei infrastructuri tehnico-edilitare în sistem unitar oferite de administrație sub forma de 

servicii publice.  

Aceasta disfuncționalitate va fi estompată prin completarea la nivelul întregului oraș a 

serviciului de utilități publice, în această categorie intrând:  

 alimentarea cu apă curentă,  

 canalizarea apelor menajere,  

 canalizarea apelor pluviale,  

 alimentarea cu energie electrică,  

 alimentarea cu energie termică și gaze naturale, 

 căile de comunicații (străzi și pietonale). 
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15.4. Alte disfuncționalități ale orașului Otopeni 

La aceste categorii principale de disfuncționalități se mai adaugă o serie, cu importanță mai 

redusă, din categoria cărora fac parte: 

 prezența neomogenă unor servicii de utilitate publică de tip grădiniță, dispensar, 

școală; 

 lipsa unor spații verzi cu caracter public de tip parc-zone de agrement-sport-pădure. 

Acest tip de disfuncționalități pot fi rezolvate prin intermediul unor programe și proioecte a 

căror implementare se va realiza la nivel sectorial pe etape în conformitate cu strategia de 

dezvoltare durabilă a orașului Otopeni. 

 

16. Obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național, comunitar 

sau internațional, care sunt relevante pentru PUG și modul în care s-a 

ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în 

timpul pregătirii PUG 

 
Obiective referitoare  
la protecția mediului 

Modul în care se reflectă obiectivul în PUG 
analizat 

Strategia de dezvoltare durabilă a UE 

- Protejarea capacității Pământului de a 
menține viața în toată diversitatea ei, 
respectarea limitelor resurselor naturale ale 
planetei și asigurarea unui înalt nivel de 
protecție și îmbunătățire a calității mediului 

- Prevenirea și reducerea poluării mediului și 
promovarea producției și consumului 
durabile pentru a determina distrugerea 
legăturii dintre creșterea economică și 
degradarea mediului. 

- continuarea amenajării spaţiilor verzi şi a 
terenurilor de joacă pentru copii; 

- Masurile de protecția mediului prevăzute la 
capitolul 8 al prezentului Raport; 

- extinderea şi modernizarea reţelei stradale şi 
a sistemelor de utilităţi publice: alimentare 
cu apă, canalizare, distribuţia gazelor 
naturale, alimentare cu energie termică, 
iluminat public (s-a elaborat Studiul de 
fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE 
ILUMINAT STRADAL CU SISTEM DE CELULE 
FOTOVOLTAICE ȘI ALIMENTARE SECUNDARĂ 
DIN CADRUL SISTEMULUI ENERGETIC 
NAȚIONAL în Orașul OTOPENI Jud.ILFOV”. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României  
Orizonturi 2013-2020-2030, 

- Orizont 2013: Încorporarea organică a 
principiilor și practicilor dezvoltării durabile 
în ansamblul programelor și politicilor 
publice ale României ca stat membru al 
Uniunii Europene; 

- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu 

Se propun măsuri cu caracter general: 
- amplasarea unor staţii de epurare pentru 

tratarea apelor uzate înaintea deversării lor 
în râul Pasărea, în scopul evitării poluării 
apelor şi localităţilor din aval; 

- respectarea zonei de protecţie a apelor de 
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actual al țărilot Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a 
României de nivelul mediu din acel an al 
țărilor membre ale Uniunii Europene din 
punct de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 

suprafaţă; 
- casetarea canalelor de desecare din zonele 

rezidențiale si de servicii în vederea 
igienizarii acestor zone; 

- suplimentarea suprafețelor de spații verzi; 
- managementul corespunzător al deșeurilor. 

Planul de dezvoltare regională București-Ilfov 2007-2013 

- combaterea creșterii volumului și 
congestionării traficului, cu efecte asupra 
cantității de zgomot și cu impact negativ 
asupra poluării; 

- separarea utilizării resurselor și generării de 
deșeuri; 

- obținerea de energie din resurse 
regenerabile; 

- reducerea emisiilor de gaze; 
- stoparea pierderii în biodiversitate. Deși nu 

sunt situri în rețeaua Natura 2000, totuși 
6,2% din suprafața județului Ilfov este 
acoperită cu păduri; 

- acordarea de prioritate investițiilor de 
mediu. 

- măsurile de limitare a traficului pe DN1; 
- realizarea de străzi pentru circulația 

exclusivă a bicicletelor și a pietonilor; 
- propunerea de realizare a iluminatului 

stradat cu doua surse de alimetare: rețeaua 
națională și panouri fotovoltaice; 

- realizarea incasetării canalelor C1 și C3, 
rețelei de alimentae cu apă și canalizare si o 
stație de epurare noua.  

- urmărirea respectării măsurilor de reducere 
a poluarii prin emisii în aer și zgomot 
prevăzute de AIHCB în cadrul Programului 
Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii 
Aeroportuare. 

Planul de amenajare a teritoriului județean Ilfov 

Obiectivul general este realizarea unei 
dezvoltări economice și sociale durabile 

Obiectiv reflectat în PUG prin propunerea 
variantei de plan care are la bază Strategie 
Locală de Dezvoltare Durabilă. 

Planul regional de acțuine pentru mediu – Martie 2008 

Îmbunătățirea calității mediului în Regiunea 8 
București-Ilfov și integrarea tuturor 
considerațiilor cu privire la mediu, într-un 
document care să asigure suportul pentru 
pregătirea proiectelor care pot accesa surse de 
finanțare relevante în scopul asigurării 
dezvoltării durabile 

Obiectiv reflectat în PUG prin propunerea și 
susținerea variantei de plan care are la bază 
Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă. 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă. 

- extinderea şi modernizarea reţelei stradale şi 
a sistemelor de utilităţi publice: alimentare 
cu apă, canalizare, distribuţia gazelor 
naturale, alimentare cu energie termică, 
iluminat public; 

- continuarea amenajării spaţiilor verzi şi a 
terenurilor de joacă pentru copii; 

- realizarea unei zone de agrement în afara 
oraşului; 

Directia 1: Amenajarea teritoriului 
- Actiunea 1.1: introducerea in intravilan a 

suprafetelor de teren din vestul si estul 
orasului Otopeni aflate in prezent in 
extravilan. 

- Actiunea 1.2: dezvoltare si remodelare 
continua a unui concept de dezvoltare 
durabila in Otopeni. 

Directia 3 dezvoltarea strategica pe zone 
concertate de dezvoltare 
- Actiunea 3.1 AIHCB 
Directia 4 dezvoltare echilibrata si refacerea 
identitatii culturale locale 
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- Actiunea 4.1 proiect de refacere a 
simbolurilor emblematice (moara si fort 
militar) 

- Actiunea 4.2 reglementari urbanistice 
legate de imaginea urbana 

Directia 5 Crearea unui confort spatial prin 
pastrarea unui densitati medii scazute a 
populatiei 
- Actiunea 5.1 reglementari legate de indicii 

urbanistici (POT, CUT, RHmax) 
- Actiunea 5.2 reglementari specifice ale 

procentului de spatii verzi pentru zonele 
rezidentiale 

Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE  
și 

Planul de management la nivel bazinal Argeș-Vedea 

Atingerea stării "stării ecologice și chimice 
bune" a apelor până în anul 2015. 

- Studiu de fezabilitate pentru „EXTINDERE 
REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI HIDRANȚI 
EXTERIORI ȘI GOSPODȘRII APȘ în Orașul 
OTOPENI Jud.ILFOV” 

- Studiu de fezabilitate pentru „EXTINDERE 
REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ, STAȚII 
EPURARE ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ în 
Orașul OTOPENI Jud.ILFOV 

Planul Județaen de gestionare a deșeurilor. 

- Principalul scop al planului este de a stabili 
cadrul de programare județean pentru 
asigurarea ubui sistem de gestionare a 
deşeurilor în conformitate cu cerințele și 
prioritățile naționale și ale UE. 

- Pe baza acestui plan vor fi planificare 
investișiile și măsurile de organizare care să 
asigure îndeplinirea obiectivelor și atingerea 
țintelor din Strategia Națională de gestionare 
a deșeurilor 

- În orașul Otopeni au licență de operare doi 
operatori: S.C. Urban S.A.-Sucursala Otopeni 
și S.C. Compania Romprest service S.A. 
Otopeni. 

- Autorizațiile de construire vor avea 
prevederi speciale cu privire la gestionarea 
deșeurilor. 

- Se vor promova tehnologii care să utilizeze 
minim de resurse. 

- Se vor lua măsuri cu privirea la depozitarea 
pe terenuri private sau publice s materialelor 
de construcții si a molozului 

Planul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare  
la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București. 

Aeroportul Internațional Henri Coandă 
București și-a propus noi obiective de 
dezvoltare și modernizare a infrastructurii 
aeroportuare. 

Propunerea de modificare a PUG a ținul cont 
de  tendința de dezvoltare a AIHCB și a propus 
următoarele: 
- introducerea in intravilan a suprafetelor de 

teren din vestul si estul orasului Otopeni 
aflate in prezent in extravilan. 

- dezvoltare si remodelare continua a unui 
concept de dezvoltare durabila in Otopeni. 

- dezvoltarea strategica pe zone concertate de 
dezvoltare 
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- AIHCB 
- reglementari specifice ale procentului de 

spatii verzi pentru zonele rezidentiale 
- prevederea în PUG a măsurilor de extindere 

a rețelei de metrou până la aeroport 
- prevederi in PUG legate de CF dintre Gara 

de Nord si AIHCB. 

 
 
 

17. Potențiale efecte19 semnificative asupra mediului, inclusiv asupra 

aspectelor ca: biodiversitate, populație, sănătate umană, fauna, flora, 

solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, 

inclusiv cel arhitectonic și arheologic, peisajul și asupra relațiilor dintre 

acești factori 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului 195/2005 privind 

Proteția mediului aprobată prin Legea 265/2005 si modificată si completată prin OUG nr. 

114/2007, obiectivele planului de urbanism zonal trebuie să ducă la atingerea obiectivelor 

de mediu stabilite la nivel național, comunitar sau internațional pentru a asigura o 

dezvoltare durabilă a zonei. 

Conform cerinței HG 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program, trebuie în mod 

obligatoriu evidențiate efectele semnificative asupra mediului determinate de 

implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi constă în identificarea, predicția și 

evaluarea formelor de impact generate de punerea în aplicare a respectivului plan sau 

program. 

În cadrul evaluarii prezentului plan urbanistic, au fost identificate mai multe forme 

potențiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate și 

intensități.  

În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât mai 

relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor 

potențiale semnificative asupra mediului generate de implementarea planului, respectiv a 

proiectului. 

                                                           
19

 Aceste efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice pe termen scurt, mediu și lung, 
permanente și temporare, pozitive și negative. 
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Evaluarea de mediu pentru planuri și programe necesită identificarea impactului 

semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu asociat punerii în practică a prevederilor 

planului avute în vedere. 

Impactul semnificativ este “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau 

intensitatea sa să altereze un factor sensibil de mediu”. 

17.1. Efectele semnificative potențiale asupra mediului 

Caracteristica PUG Modul în care este reflectată în PUG 

Gradul în care PUG creaza un cadru pentru alte 
proiecte și activități viitoare 

PUG are ca obiective: 
- Stabilirea  obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de 

dezvoltare pentru orașul Otopeni, pe baza unei 
analize multicriteriale a situației existente pe o 
perioadă de 10 ani, respectiv 2014-2024; 

- Orientarea aplicării unor politici ce își propun 
printre altele restabilirea dreptului de proprietate 
şi statuarea unor noi relaţii socio-economice în 
scopul construirii şi amenajării teritoriului 
localităţii; 

- Asigurarea dezvoltării durabile a orașului 
Otopeni. 

Documentaţia de urbanism, abrobată conform legii, 
reprezintă instrumentul Consiliului Local pentru 
realizarea dezvoltării urbanistice a localităţii. 

Gradul în care PUG influențează alte planuri sau 
programe 

Cele mai importante planuri și programe în care PUG 
este integrat sunt: 
- Planul de management bazinal Argeș-Vedea 
- Planul de management integrat al deșeurilor, jud. 

Ilfov. 
Orașul Otopeni face parte din Bazinul Hidrografic 
Argeș-Vedea. La nivelul acestui spațiu hidrografic. 
Administrația Națională ”Apele Române” a elaborat 
Planul de management bazinal în conformitate cu 
cerințele Directivei Cadru 2000/60/EC – Directiva 
Apei. Măsurile prevăzute în Planul de management au 
fost luate în condideratie in PUG. 
La nivelul județului Ilfov a fost elaborat Planul de 
management integrat al deșeurilor, din care face 
parte integrantă și Orașul Otopeni. 

Relevanța PUG pentru integrarea factorilor de mediu În cadrul PUG și respectiv a evaluării de impact au fost 
analizate următoarele variante: 

- Varianta ”0”: să nu facem nimic 
- Varianta dezvoltării inerțiale 
- Varianta dezvoltării compuse, a dezvoltării 

durabile – varianta propusă 
Varianta propusă ste varianta dezvoltării durabile. A 
fost aleasp aceasta varianta în primul rând pe criterii 
de protecție a factorilor de mediu. 
A fost analizată și au fost propuse măsuri de 

diminuare a impactului negativ, fiecare factor de 
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mediu relevant. 

Probleme de mediu relevante pentru PUG Problemele de mediu cele mai importante ale 
orașului Otopeni sunt: 
- Prezenta AIHCB 
- Traversarea de către DN1 
- Lipsa unei infrastructiri edilitare corespunzătoare 
- Șantierele de construcții 

Relevanța PUG pentru implementarea legislației 
naționale de mediu 

Orașul Otopeni face parte din Bazinul Hidrografic 
Argeș-Vedea. La nivelul acestui spațiu hidrografic. 
Administrația Națională ”Apele Române” a elaborat 
Planul de management bazinal în conformitate cu 
cerințele Directivei Cadru 2000/60/EC – Directiva 
Apei. Măsurile prevăzute în Planul de management au 
fost luate în condideratie in PUG. 
La nivelul județului Ilfov a fost elaborat Planul de 
management integrat al deșeurilor, din care face 
parte integrantă și Orașul Otopeni. 

 

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potențiale semnificative asupra 

factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, 

pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative. 

În vederea evăluarii impactului Actualizării Planului Urbanistic General s-au stabilit șase 

categorii de impact, prezentate mai jos. 

 
Categoria de impact Descriere 

Impact pozitiv semnificativ Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale 
propunerilor proiectului asupra factorilor și aspectelor de 
mediu 

Impact pozitiv Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

Impact neutru Propunerile proiectului au efecte pozitive și negative care se 
echilibrează reciproc sau nu au niciun efect asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ nesemnificativ Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de 
mediu 

Impact negativ Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

 

În vederea identificării efectelor potențiale semnificative asupra mediului în cazul 

implementării planului analizat, au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare factor de 

mediu relevant, dar și integrativ, vizând proiectul în sine. 
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Prezentăm în continuare criteriile pentru determinarea efectelor potențiale semnificative 

asupra mediului prin implementarea proiectului. 

 

Factor/aspect  
de mediu 

Criterii de evaluare Comentarii 

BIODIVERSITATEA - modificarea încadrării 
funcționale 

- pierderea de habitate 
- traficul rutier 
- activități antropice 

Implementarea proiectului poate determina unele 
influențe asupra biodiversității, direct sau indirect, 
reevrsibil sau ireversubil, prin: 
- includerea suprafeței de teren agricol în 

intravilan, fapr de duce la modificări ireversibile a 
habitatelor naturale 

- prezenta șantierelor 
- traficul rutier 
- prezența oamenilor dar și a noi specii de animale, 

respectiv cele de casă (câini, pisici) 

POPULAȚIA 
(FACTORUL 

SOCIO-ECONOMIC) 

- forța de muncă, 
- calitatea vieții, 
- acces, 
- economie, 
- efecte socio-economice 

după implementare, 
- terenuri, infrastructură, 
- măsuri de diminuare și 

gestionare a impactului. 

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv 
asupra factorilor socio-economici, in special pe 
termen lung. Pe termen scurt este posibil ca o parte a 
populației să fie afectata negativ de șantierele de 
construcții, restricționarea circulației, întețirea 
circulașiei pe anumite căi de acces. Pot fi afectate pe 
termen scurt calitatea aerului și nivelul de zgomot. 
Pe termen lung, se prevede o creștere a calității vieții 
prin: 
- lărgirea zonei de acces pe piața de muncă, 

deopoptrivă prin diversificarea domeniilor și prin 
mărirea numărului de locuri de muncă, 

- mărirea suprafețelor intravilan, 
- mărirea suprafețelor de spații verzi, 
- accesul la o infrastructură apă-canal 

corespunzătoare, 
- reducerea nivelului de zgomot. 

SĂNĂTATEA 
POPULAȚIEI 

- calitatea factorilor de 
mediu în raport cu 
sănătatea umană, 

- măsuri de diminuare a 
efectelor negative. 

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ 
asupra sănătații umane. 
Pe termen lung este posibil impactul pozitiv datorita 
în special  
- realizării infrastructurii apă-canal 
- reducerii traficului pe DN1. 

SOLUL - impact negativ asupra 
solului, pe termen lung 
și scurt, 

- măsuri de diminuare a 
efectelor negative. 

Implementarea proiectului nu va duce la un impact 
semnificativ asupra solului. Prin schimbarea 
destinației terenilui din extravila în intravilan, se va 
produce un impact asupra solului ca efect al 
midificării folosinței. De asemenea se va produce 
impact asupra solului pe perioada de desfășurare a 
lucrărilor de construcții. Un impact semnificativ 
asupra mediului în au viitoarele drumuri de acces.  
Au fost prevăzute măsuri de diminuare a impactului 
printr-un managemant corespunzător al deșeurilor și 
prin măsuri de protejare a spațiilor verzi. De 
asemenea se vor impune măsuri pentru reducerea la 
maximum a  riscului de accidente care să ducă la 
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scurgerea pe sol a diferitelor substanțe toxice, pe 
timpul construcțiilor dar și pe termen lung, 
peperioada de exploatare a acestora.  
S-a prevăzut de asemenea casetarea canalelor de 
desecare din zonele rezidențiale și de servicii în 
vederea igienizării acestor zone. 

APA - calitatea apei potabile 
- existența sistemelor 

centralizate de 
alimentare cu apă și 
canalizare 

- măsurile pentru 
protecția apelor 
subterane 

S-a propus realizarea infrestructurii apă-canal. 
Au fost prevăzute măsuri cu privire la managementul 
corespunzător al deșeurilor și al depozitării 
corespunzătoare a acestora, cu impact asupra apelor 
subterane.  

AERUL - sursele de poluare fixe  
- sursele de poluare 

mobile 
- masuri de reducere a 

poluarii 

Sursele de poluare principale ale orașului Otopeni 
sunt: 
- DN1 – sursă de poluare difuză 
- AIHCB – sursă de poluare fixă 
- șantierele de construcții – surse de poluare fixe 

dar temporare. 
PUG nu prevede amplasarea pe teritoriul analizat a 
activităților poluante. 
S-a prevăzut de asemenea casetarea canalelor de 
desecare din zonele rezidențiale și de servicii în 
vederea igienizării acestor zone. 

ZGOMOTELE ȘI 
VIBRAȚIILE 

+ 
INFRASTRUCTURĂ 

RUTIERĂ/TRANSPORT 

- zgomotul produs 
detraficul pe DN1 

- zgomotul produs de 
activitățile de pe AIHCB 

- nivelul de zgomote și 
vibtații produse de 
diferite spații de 
producție 

- zgomote produse 
temporar pe șantierele 
de construcții 

Impactul negativ al circulației pe DN1 este unul 
permanent. 
De asemenea, impact negativ, dar temporat, va avea 
activitatea desfășurata pe șantierele de construcții. 
Activitatea aeroportuară are impact negativ 
permanent.  
Prin implementarea PUG se vor aduce îmbunătățiri 
prin măsuri menite să reducă nivelul de zgomot și 
vibrații. 

PEISAJ - nu se preconizează 
modificări semnificative 
asupra perisajului 

Implementarea PUG nu va avea impact semnificativ 
asupra peisajelor. 
S-a prevăzut de asemenea casetarea canalelor de 
desecare din zonele rezidențiale și de servicii în 
vederea igienizării acestor zone. 

FACTORI CLIMATICI Nu este cazul Nu este cazul 

PATRIMONIUL 
CULTURAL 

S-au luat în considerare 
propunerile privind 
restaurarea unor obiective 
de patrimoniu cultural 

Prin prezentul PUG se propune restaurarea 
simbolurilor emblematice, moara și un fort militar. 
De asemena municipalitatea intenționează sa adopte 
unele reglementări urbanistice legate de imaginea 
urbană. 

 

Evaluarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului a fost efectuată în 

conformitate cu cerințele legislative și cu situația concretă din orașul Otopeni.  
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În ADDENDUM Este prezentată predicția impactului potențial generat de activitățile 

propuse, prin metoda analitică. Ca factori de referință au foar luate valorile din legislația 

națională. 

Ca urmare a analizei prezentată în ADDENDUM, s-a realizat analiza impactului cumulat al 

măsurilor prevăzute în PUG asupra factorilor de mediu: 

Impactul cumulat al măsurilor propuse în PUG asupra factorilor de mediu 

Măsura propusă 
 

Factor de mediu Categoria de 
impact 

Efectele 
cumulate 

Observații 

Modificarea folosinței unei 
suprafețe de 459,20 ha, din 
extravilan în intravilan  

Sănătatea umană Neutru  Efect cumulativ 
NEUTRU 

Efectele sunt 
negative pe termen 
scurt și pozitive pe 
termen lung, 
concluzionând u 
efect cumulat 
neurtu. 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv  

Biodiversitate Negativ  

Sol  Negativ 

Apă  Neutru  

Aer Negativ  

Zgomot/vibrații  

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv  

Peisaj  Pozitiv  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul cultural Neutru  

Echipare edilitară: 
- Extinderea rețelei de 

alimentare cu apă, 
- Realizarea a două noi 

stații de apurae 
- Extinderea stație de 

epurare existente 
- Sistem iluminat public 
- Rețea gaze 

Sănătatea umană Pozitiv 
semnificativ 

Efect cumulativ 
POZITIV 
SEMNIFICATIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 
semnificativ 

Biodiversitate Neutru  

Sol  Neurtu  

Apă  Neutru  

Aer Neutru  

Zgomot/vibrații Neutru  

Infrastructura de 
transport 

Neutru  

Peisaj  Pozitiv  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul cultural Neutru  

Protecția mediului: 
- Stații de epurare 
- Casetarea canalelor de 

desecare din zonele 
rezidențiale și de servicii 
în vederea igienizării 
acestor zone. 

- Respectarea Legii nr. 24 
din 15 ianuarie 2007, 
privind reglementarea și 
administrarea spațiilor 
verzi din intravilanul 

Sănătatea umană Pozitiv 
semnificativ 

Efect cumulativ 
POZITIV 
SEMNIFICATIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 

Biodiversitate Neutru  

Sol  Pozitiv 

Apă  Pozitiv 
semnificativ 

Aer Pozitiv 
semnificativ 

Zgomot/vibrații Pozitiv 

Infrastructura de Pozitiv 
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localităților, cu 
modificările și 
completările ulterioare. 

transport 

Peisaj  Pozitiv 
semnificativ 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul cultural Neutru 

- Finalizarea blocurilor de 
locuințe neterminate 

- Mansardarea unor blocuri 
existente, 

- Construirea de locuințe 
pentru tineri 

- Construirea unei noi piețe 
agro-alimentare 

Sănătatea umană Pozitiv  Efectul 
cumulativ 
POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 
semnificativ 

Biodiversitate Neutru  

Sol  Pozitiv  

Apă  Neutru  

Aer Neutru  

Zgomot/vibrații Negativ 
temporar, 
neutru pe 
termen lung 

Infrastructura de 
transport 

Neurtu  

Peisaj  Pozitiv 
semnificativ 

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul cultural neutru 

Construirea unei noi biserici Zgomot și vibrații  Efect negativ 
nesemnificativ 
temporat, efect 
neutru pe 
termen lung 

Ecect cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu NEUTRU 

Nu am analizat 
fiecare factor în 
parte deoarece 
efectul asupra 
fiecăruia dintre 
aceștia este neutru. 
Singurul efect 
negativ este asupra 
nivelului de zgomot 
și vibrații pe 
perioada 
construcției 

Înființarea a doua noi cimitire Sănătatea umană Neutru Ecect cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu NEUTRU 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv  

Biodiversitate Negativ  

Sol  Negativ  

Apă  Negativ  

Aer neutru 

Zgomot/vibrații Neutru  

Infrastructura de 
transport 

Neutru  

Peisaj  Negativ  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul cultural Pozitiv  

Înființarea unei grădinițe și a 
unui așezământ pentru 
persoane în vârstă 

 Impact neutru 
asupra 
factorilor de 
mediu 

Ecect cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu NEUTRU 

 

Realizarea de noi locuri de 
joacă pentru copii 

Sănătatea umană Pozitiv Efect cumulativ 
asupra 

 

Populație – factor Neutru 
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socio-economic factorilor de 
mediu POZITIV Biodiversitate Pozitiv  

Sol  Pozitiv 

Apă  Pozitiv 

Aer Pozitiv  

Zgomot/vibrații Pozitiv 

Infrastructura de 
transport 

Neutru 

Peisaj  Pozitiv 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul cultural Neutru 

Optimizarea relațiilor în 
teritoriu  

Sănătatea umană Pozitiv  Efect cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 

Biodiversitate Neutru  

Sol  Pozitiv 

Apă  Neutru  

Aer Pozitiv 
semnificativ 

Zgomot/vibrații Pozitiv 

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv 
semnificativ 

Peisaj  Pozitiv  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul cultural Neutru 

Reabilitare infrastructură 
rutieră 

Sănătatea umană Pozitiv 
semnificativ 

Efect cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 
semnificativ 

Biodiversitate Nrgati 

Sol  Pozitiv 

Apă  Neutru 

Aer Pozitiv  

Zgomot/vibrații Negativ 
temporar, 
pozitiv pe 
termen lung 

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv 

Peisaj  Pozitiv 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul cultural Neutru 

Măsurile AIHCB în cadrul 
Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare,  

Sănătatea umană Pozitiv Efect cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu  
POZITIV 
SEMNIFICATIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 

Biodiversitate Pozitiv 

Sol  Pozitiv 

Apă  Pozitiv 

Aer Pozitiv 
semnificativ 

Zgomot/vibrații Pozitiv 
semnificativ 
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Infrastructura de 
transport 

Pozitiv 
semnificativ 

Peisaj  Neutru 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul cultural Neutru 

     

Din evaluarea implementării obiectivelor P.U.G. rezultă un efect pozitiv care asigură 

menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. 

Obiectivele de mediu se pot atinge deoarece nici una din măsurile incluse în plan nu va duce 

la riscul încălcării standardelor de mediu. nicio măsură inclusă în PUG nu afectează resursele 

naturale, situri, resurse de apă, calitatea solului. De asemenea nicio măsură nu duce la 

încălcarea politicilor de mediu;  

Implementarea măsurilor din PUG, pe termen mediu şi lung se va concretiza în respectarea 

ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate prin legislaţie pe factori de mediu. 

18. Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în 

context transfrontieră 

Având în vedere amplasamentul, din punct de vedere geografic, al orașului Otopeni, la 

aproximativ 60 km. de cea mai apropiata graniță,  nu se aşteaptă un impact transfrontieră al 

dezvoltărilor propuse prin proiectul PUG.  

Totuşi, putem semnala anumite riscuri legate de:  

 Apă (subterană și de suprafață) – poluarea continuă a apelor subterane si de 

suprafață, poate avea un potenţial poluator, deși extrem de redus ca pondere, 

asupra apelor Dunării si implicit a Mării Negre. Sa nu uitam ca aproape  întreg 

teritoriul țării noastre se află în bazinul hidrografic al Dunării.  

Prin adoptarea proiectului de PUG analizat în prezent, respectiv prin realizarea celor 

doua statii de epurare si racordarea intregii populații a orașului Otopeni la acestea se 

reduce semnificativ efectul poluator al apelor uzate, menajere asupra pânzei freatice 

și a apelor de suprafață. Impactul poate fi transfrontalier este considerat datorită 

faptului că Dunărea este graniţa României cu Bulgaria. Cu toate acestea, țin să 

subliniez că, având în vedere distanţă şi debitul de apă al Dunării cu posibilitate de 

diluţie ridicat, indiferent de un potențial accident de mediu, impactul transfrontieră 

va fi minim, poate chiar nesemnificativ.  

 Populaţie şi sănătatea populaţiei – Poate avea un potenţial impact transfrontieră 

care se poate datora migraţiei populaţiei.   
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19. Măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet 

posibil, orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau 

programului 

Implementarea PUG nu are efecte adverse asupra mediului. Introducerea celor 459,20 ha de 

teren agricol în intravilan are un impact negativ asupra ecosistemelor din zonă dar acesta nu 

este unul semnificativ.  

Menționez că pe suprafața de desfășurare a acestei acțiuni nu se găsesc arii naturale 

protejate sau situri Natura 2000. 

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG și atingerea 

obiectivelor propuse, pot fi realizate prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure 

prevenirea, diminuare și compensarea cât mai eficientă a potențialelor efecte adverse 

asupra mediului identificate.  

19.1. Măsuri pentru prevenirea și compensarea efectelor adverse asupra 

factorului de mediu sol 

Pentru a reduce pe cât posibil impactul produs asupra solului a implementării PUG, s-au 

propus următoarele măsuri: 

 extinderea și modernizarea sistemului de colectare, tratare și evacuare a apelor 

uzate menajere și a celor pluviale; 

 verificarea periodică și întreținerea în stare bună a instalațiilor de colectare, 

evacuare și epurare a apelor uzate; 

 implementarea unui sistem integrat de management al deșeuriloe modern; 

 interzicerea cu desăvârșire a depozitării molozului și al altor deșeuri îndepozite 

neconforme. 

19.2. Măsuri pentru prevenirea și compensarea efectelor adverse asupra 

factorului de mediu apă 

Pentru a realiza o protecție împotriva unui eventual impact major negativ al implementării 

PUG asupra apelor subterane, respectiv extinderea suprafețelor construibile și diversificarea 

și extinderea activităților umane pe teritoriul orașului, s-au prevăzut în PUG următoarele 

măsuri: 

 realizarea a doua noi stații de epurare a apelor uzate care au ca efect principal 

asigurarea capacității de epurare necesare pentru viitoarele extinderi și asigurarea 
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unei calități a apelor evacuate conform normativelor în vigoare NTPA 001 și NTPA 

002; 

 creșterea procentului de populație care să fie racordată la rețeaua de alimentare cu 

apă și canalizare; 

 întreținerea corespunzătoare/reabilitarea sistemului existent de colecatare, 

transport, epurare și evacuare a apelor uzate; 

 verificarea utilităților economice și industriale cu privire la monitorizarea calității 

apei, conform acordului de mediu și a autorizației de gospodărirea apelor; 

 contorizarea consumului de apă pentru optimizarea raportului resursă/consum. 

 

19.3. Măsuri pentru prevenirea și compensarea efectelor adverse asupra 

factorului de mediu aer 

Pentru a preveni și compensa eventualele efecte nedorite aupra factoului de mediu aer a 

implementării PUG, s-au prevăzut următoarele măsuri: 

 asigurarea că sistemul de monitoring integrat al mediului funcționează; 

 întocmirea, actualizarea și utilizarea unei baze de date, atașată sistemului 

informațional de mediu, în vederea informării publicului; 

 reducerea sub normele de emisie a evacuărilor de poluanți în atmosferă, pe 

principiul ”poluatorul plătește”; 

 reducerea traficului pe DN1 la punerea în folosință a autostrăzii București-Brașov, 

prin dirijarea indirectă a traficului pe autostradă; 

 plantarea de perdele de vegetație, acolo unde spațiul permite și prevedere acestor 

spații în zona nou introdusă în intravilan; 

 înbunătățirea transportului public în sensul înnoirii parcului auto; 

 întocmirea hărților de zgomot, hărților strategice de zgomot și a planurilor de 

acțiune aferente acestora; 

 implementarea cerințelor de limitare a emisiilor la stațiile de benzină. 

Având în vedere existența Aeroportului Internațional Henri Coandă București pe teritoriul 

orașului Otopeni și al faptului că acesta este unul dintre cei mai mari poluatori din zona și 

ținând seama în același timp de faptul că activitatea aeroportului nu poate fi pusă sub 

interdicție, acesta, în cadrul Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii 

Aeroportuare, și-a asumat următoarele măsuri: 

 rularea aeronavelor la sol la ralanti; 
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 utilizarea de către aeronave, la poziția de staționare, a surselor de alimentare mobile 

în locul surselor auxiliare; 

 furnizarea electricității necesare navelor, de la AIHCB, pentru reducerea consumului 

de combusribil la sol pentru instalațiile de la bord (ex. aer condiționat); 

 furnizarea electricității necesare navelor la porțile de îmbarcare/debarcare; 

 încurajarea operării pe aeroport a aeronavelor și vehiculelor ce le deservesc pe 

acestea, moderne și ecologice; 

 utilizarea autobuzelor interne pentru deplasarea echipajului, în locul 

autovehiculelor; 

 introducerea noilor servicii de taxi cu autovehicule Euro 3 și Euro 4. 

 

19.4. Măsuri pentru prevenirea și compensarea efectelor adverse produse de 

zgomot 

Țin să reamintesc faptul că cele mai importante surse de zgomot de pe teritoriul orașului 

otopeni sunt AIHCB și DN1. 

În vederea reducerii zgomotului s-au prevăzut în cadrul PUG următoarele măsuri: 

 asigurarea fluenței traficului pe DN1; 

 reducerea traficului pe DN1 prin dirijarea indirectă a acestuia pe Autostrada 

București-Brașov, măsură posibilă după punerea în funcțiune integrală a autpstrăzii; 

 restricționarea traficului pe anumite străzi, în favoarea pietonilor și a bicicliștilor; 

 reabilitarea/întreținerea infrastructurii rețelelor stradale; 

 reducerea nivelului de zgomot produs de diferite activități economice; 

 blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de perdele de protecție, 

inclusiv spații verzi , pentru zonele locuite. 

De asemenea s-a avut în vedere o optimizare a relatiilor in teritoriu. In vederea optimizarii 

relatiilor in teritoriu propunerile de dezvoltare ale planului urbanistic general au prevazut 

atat realizarea unor legaturi cu arterele majore din zona exterioara Otopeniului cat si o serie 

de inele principale de circulatie in interiorul orasului. 

Astfel este luata in considerare realizarea unei strazi ocolitoare cu regim de centura in 

partea de vest si nord a orasului care sa faca legatura intre drumul expres din partea de vest 

si autostrada Bucuresti – Brasov pe teritoriul comunei Tunari. Aceasta legatura are rol de 

decongestionare si facilitare a traficului in zona de servicii propusa in partea de nord si vest 

a orasului Otopeni. 
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Tot pentru optimizarea circulatiilor interioare si exterioare atat in partea de vest cat si in 

partea de est este propusa realizarea a doua inele colectoare interconectate care urmeaza 

sa preia mare parte din traficul de pe DN1. 

In continuare artera principala va ramane DN1 (Calea Bucurestilor) ce traverseaza orasul pe 

dirctia nord – sud, insa natura traficului va deveni de nivel local, majoritatea traficului greu si 

de tranzit migrand catre autostrada din estul orasului pentru directia Ploiesti – Brasov si 

catre drumul expres ce urmeaza sa fie facut ca legatura directa intre piata Presei libere si 

Inelul 2 de centura a Bucurestiului. 

În ceea ce privește AIHCB, prin Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii 

Aeroportuare, a luat, următoarele măsuri de reducere a zgomotului: 

 limitarea accesului aeronavelor zgomotoase care nu respectă standardele ICAO20; 

 modificarea rutelor standard de decolare și aterizare; 

 se prevede substituirea flotei de aeronave vechi cu unele mai nou, silențioase; 

 zgomotul la nivelul solului care este provocat de: 

- transportul aeronavelor între piste și locul de staționare, 

- agregatele de alimentare, 

- accelelarea motoarelor aeronavelor, 

- instalațiile și echipamentelr fixe din clădiri, 

- traficul rutier de pe drumurile de incintă, 

 se reduce prin următoarele măsuri: 

- transportul aeronavelor între piste și pozitia de staționare prin utilizarea de 

echipamente terestre moderne; 

- furnizarea de electricitate de către AIHCB pentru instalațiile de la bord (ex. 

aer condiționat) pentru care, cantitatea de energia electrica ar fi trebuit să fie 

furnizată de generatoarele proprii si implicit, turarea motoarelor, 

- încercarea motoarelor în timpul reviziilor să aibă loc pe o platformă, departe 

de zona rezidenșială, și numai pe timp de noapre. 

 

 

 

 

                                                           
20

 International Civil Aviation Organization 
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19.5. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor adverse 

asupra biodiversității 

Pentru diminuarea pe cât posibil a impactului antropic inevitabil asupra biodiversității din 

zona orașului ca urmare a dezvoltării acestuia, se vor lua următoarele măsuri: 

 nu se vor depozita, temporar sau definitiv, moloz sau alte materiale de construcții pe 

spațiile verzi; 

 se va interzice cu desăvârșire tăierea sau distrugerea de arbori fără o autorizare. 

Se precizează că pe teritoriul orașului Otopeni, nu sunt arii naturale protejate sau situri 

Natura 2000. 

19.6. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor 

adverse asupra așezărilor umane și sănătății populației 

 vor fi admise numai activități care să nu permită poluarea factorilor de mediu peste 

limitele admise de legislația în vigoare; 

 pentru diminuarea concentrațiilor de noxe provenite de la traficul auto, pe străzile 

cu trafic intens se propune ca trotuarele să aibă fâșii verzi de protecție; 

 se propun spații verzi pe locurile de joacă pentru copii; 

 se va urmări ca modul de gestionare al deșeurilor să fie în conformitate cu normele 

sanitate in vigoare; 

 pentru fiecare locuitor al orașului se va prevedea o suprafață de minimum 20 mp de 

spațiu verde. 

 

19.7. Măsuri pentru restaurarea și menținerea patrimoniului cultural 

 proiectarea arhitectonică va fi adecvată integrării noilor construcții în peisaj conform 

recomandărilor din regulamentul local aferent PUG; 

 vor fi valorificate resusele istorice (pensiune stil moară, pensiune stil Fortul Otopeni 

de la 1822, raliu/paradă autoturisme epocă – “Căpitan Teodor Stănescu” cu ocazia 

salonului Auto București ce va fi organizat în orașul Otopeni în viitor, precum și 

tradiția moștenită de renumitul horticultor Harry Vasilescu). 

 

20. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese și o 
descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăți 
(cum sunt dificultățile tehnice sau lipsa know-how) întâmpinate  în 
prelucrarea informațiilor cerute 
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La elaborarea PUG s-au luat în considerare trei variante. Aceste variante au fost analizate cu 

atenție, comparate și ulterior a fost selectată varianta optimă, în primul rând din punct de 

vedere al protecției mediului. 

În cadrul PUG și respectiv a evaluării de impact au fost analizate următoarele variante: 

- Varianta ”0”: să nu facem nimic 

- Varianta dezvoltării inerțiale 

- Varianta dezvoltării compuse, a dezvoltării durabile – varianta propusă 

Vom prezenta în continuare comparația între impactul asupra mediului produs de măsurile 

relevante prevăzute în PUG, între varianta propusă și varianta ”0”, aceea de a nu face nimic.  

Pentru comparare s-au folosit următoarele valori, asociate diferitelor stadii ale impactului 

măsurilor PUG asupra mediului: 

 impact pozitiv semnificatv, 2 

 impact pozitiv   1 

 impact neutru   0 

 impact negativ   -1 

 impact negativ semnificativ  -2  

 
Măsura 

Impactul asupra mediului 
în cazul implementării 

variantei de PUG 
propusă 

Impactul asupra mediului 
în cazul neimplementării 

PUG (varianta ”0”) 

Modificarea folosinței unei suprafețe de 459,20 ha, 
din extravilan în intravilan  

0 -1 

Echopare edilitară: 
 

2 -1 

Protecția mediului: 2 -1 
- Finalizarea blocurilor de locuințe neterminate 
- Mansardarea unor blocuri existente, 
- Construirea de locuințe pentru tineri 
- Construirea unei noi piețe agro-alimentare 

1 0 

Construirea unei noi biserici 0 0 
Înființarea a doua noi cimitire 0 0 
Înființarea unei grădinițe și a unui așezământ 
pentru persoane în vârstă 

0 0 

Realizarea de noi spații verzi și locuri de joacă 
pentru copii 

1 -1 

Optimizarea relațiilor în teritoriu 1 -1 
Reabilitare infrastructură rutieră 1 -1 
Măsurile AIHCB în cadrul Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, 

2 2 
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TOTAL: 10 -4 
 
Dupa cum se poate ovserva din tabelul de mai sus, implementarea proiectului conduce la un 

impact pozitiv asupra mediului, în raport cu menținerea situației actuale care exercită un 

impact negativ asupra mediului.  

În plus, fără implementarea proiectului nu pot fi atinse obiectivele și țintele de mediu ale 

orașului Otopeni.  

21. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor 

semnificative ale implementării planului sau programului, în concordanță 

cu art. 27 

Monitorizarea efectelor implementării PUG se va aface conform precederilor HG 1076/2004, 

făcându-se referire la efectele semnificative asupra mediului, de toate tipurile: pozitive, 

negative. Se va ține cont și de riscurile implementării PUG. 

Trebuiesc minitorizare nu numai efectele directe ci și cele indirecte, sinergice. Monitorizarea 

altor efecte (neevaluate ca semnificative) poate fi justificată și utilă dacă se are în vedere 

cuantificarea efectelor globale ale implementării PUG. 

Informațiile prelevate prin programul de monitorizare a implementării PUG trebuie să 

permită și identificarea riscurilor și luarea de măsuri pentru prevenirea acestora.  

Programul de monitorizare are drept scop: 

- Urmărirea implementării prevederilor PUG; 

- Valabilitatea previziunilor evaluării impactului asupra mediuluiu (SEA); 

- Verificarea realizărilor măsurilor de protecția mediului prevăzute în Raportul de 

mediu; 

- Identifică dacă sunt necesare modificări ale Planului de monitorizare privind 

implementarea PUG 

Programul de monitorizare a implementării PUG trebuie să urmărească: 

- Planul de monitorizare privind implementarea PUG; 

- Planul de monitorizare a efectelor PUG asupra mediului. 

În practică este foarte dificil să se facă diferența între impactul asupra mediului produs de 

implementarea PUG sau de alti factori. De aceea propunem un sistem care se bazează pe 

obienrive de mediu relevante, care pot fi influențate puternic de implementarea PUG. 
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Îndeplinirea programului de minitorizarea a efectelor PUG asupra mediului este 

responsabilitatea titularului, respectiv Consiliul Local Otopeni, jud. Ilfov. 

Recomandările generale privind monitorizarea: 

OBIECTIVELE DE MEDIU RELEVANTE 
PE COMPONENTE 

SAU ASPECTE DE MEDIU 

 
INDICATORI 

 
FRECVENȚA 

 
ORGANIZAȚII 

RESPONSABILE 

1. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PUG 

Crearea și asugurarea unor spații 
urbane de bunp calitate, care să 
îmbunătățească condițiile de trai 
așe populației si să asigure: 
- Respectarea POT, CUT; 
- Respectarea arhitecturii 

generale; 
- Respectarea regimuuluid e 

inălțime; 
- Respectarea procentului de 

spații verzi; 
- Respectarea zonelor de rstricșii 

și de protecție. 

- Modul în care sunt utilizate 
suprafețele de teren 
corespund cu zonarea 
teritorială prevăzută în PUG; 

- Distanțe, înălțimi 
- Aspect general. 

ANUAL Autoritatea 
administrației 
publice locale 

Imbunătățirea infrastructurii 
edilitare: 
- Reabilitarea și extinderea 

sistemului centralizat de 
alimentare cu apă, canalizare și 
colectare a apelor pluviale; 

- Racordarea gospodăriilor la 
rețeaua publică de alimentare 
cu apă și canalizare; 

- Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere prin reabilitarea celei 
existente și extinderea acesteia. 

- Număr de gospodării 
racordate la rețele 

- Km. de drumuri 
o Modernizare 
o Nou construite 

ANUAL Autoritatea 
administrației 
publice locale 

2. MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ALE PUG 

Apa: asigurarea calității apelor 
exacuate în amisari 

Indicatori de calitate în 
conformitate cu HG 188/2002 cu 
modificările și completările 
ulterioare, HG 352/2005 (NTPA002 
și NTPA001) 

Monitorizarea se va realiza de 
către ANAR prin SGA Ilfov și de 
catre administratorul rețelei 
centralizate din zonă. 
Emisiile de apă se monitorizează 
la nivel de operator si trebuie să 
fie în conformitate cu cerințele 
autorizației de mediu și raportate 
la SGA Ilfov. 

Apa:calitatea apei potabile  Indicatori de calitate conform Legii 
458/2002 cu modificările și 
completările ulterioare. 

DSP ilfov 

Aer: 
Menținerea calității aerului sub 
valorile limită prevăzute în normele 
în vigoare. Programul de 
monitorizare a calității aerului va 
include monitorizarea calitpții 

Indicatori de calitate conform 
Ordumului 462/1993pentru 
aprobarea Conditiilor tehnice 
privind protectia atmosferica si 
Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanti 

- În conformitate cu cerințele 
Sistemului Național de 
evaluare și gestionare a 
calității aerului 

- De câte ori este nevoie la 
diferiți operatori, conform 
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aerului în zona locuită afectată 
potențial de investiția în cauză 

atmosferici produsi de surse 
stationare. 

Indicatori de calitate conform 
Oprdinului 592/2002 pentru 
aprobarea Conditiilor tehnice 
privind protectia atmosferica si 
Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanti 
atmosferici produsi de surse 
stationare, cu modificările și 
completările ulterioare 

autorizației de mediu 
- La șantierele de construcții 

Zgomot: 
Reducerea impactului prous de 
zgomot 
Monitorizarea nivelului de zgomot 

Indicatori privind nivelul de 
zgomot stabiliți prin STAS 10009-
88 și Ordinul ministrului sănptății 
nr. 536/1997. 
Verificarea implementării 
măsurilor de reducere a 
zgomotului 

Nivelul de zgomot trebuie 
monitorizat la nivel de operator 
conform cerințelor din autorizația 
de mediu. 

Sănătate: 
Ameliorarea stării de sănptate a 
populației prin implementarea 
măsurilor prevăzute în PUG 

Numărul de persoane cu afecțiuni 
specifice impactului poluărilor. 

Din 2 în 2 ani, 
după 
implementarea 
măsurilor 
specifice 

Structuri 
teritoriale ale 
Institutului 
Național de 
Statistică, 
Ministerul 
Sănptății. 

 

 

22. Un rezumat fără caracter tehnic al informației furnizate conform 

prevederilor prezentei anexe 

Lucrarea de față reprezintă Raportul de mediu asupra actualizării Planului Urbanistic 

General și Regulamentului local de urbanism al orașului Otopeni, Jud. Ilfov – numit în 

continuare PUG. 

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerințele Hotarârii de Guvern nr. 1076 

din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri 

si programe. De asemenea au fost luate în considerație precizările din Manualul pentru 

aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe elaborat de 

autoritatea națională pentru protecția mediului și de Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului.  

Obiectivele principale ale RM sunt: 

- identificarea, descrierea și evaluarea efectelor potențial semnificative asupra 

mediului ale implementării PUG precum și  

- alternativele posibile ale PUG. 
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Conținutul PUG trebuie să includă rezultatele RM iar varianta finală a PUG trebuia să 

reprezinte, din punct de vedere al protecției mediului, cea mai buna alternativă de realizare 

a obiectivelor propuse. 

Adoptarea PUG se va efectua numai după finalizarea evaluării de mediu.   

22.1. Obiectivele generale ale PUG  

- Stabilirea  obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare pentru orașul Otopeni, pe 

baza unei analize multicriteriale a situației existente pe o perioadă de 10 ani, respectiv 

2014-2024; 

- Orientarea aplicării unor politici ce își propun printre altele restabilirea dreptului de 

proprietate şi statuarea unor noi relaţii socio-economice în scopul construirii şi 

amenajării teritoriului localităţii; 

- Asigurarea dezvoltării durabile a orașului Otopeni. 

22.2. Direcțiile principale de dezvoltare prevăzute în PUG 

Directia 1: Amenajarea teritoriului 

Directia 2: Promovare polilor de competență strategică 

Directia 3: Dezvoltarea strategică pe zone concertate de dezvoltare 

Directia 4: Dezvoltare echilibrată și refacerea identității culturale locale 

Directia 5: Crearea unui confort spațial prin păstrarea unui densități medii scăzute a 

populației 

22.3. Situația actuală 

Problemele de amenajarea teritoriului în România, se referă la elaborarea politicilor și 

programelor în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare economico-socială.  

Amenajarea teritoriului, respectiv urbanismul, reprezintă traducerea acestor obiective și 

programe în planuri de amenajare a teritoriuluiși de urbanism pentru toate tipurile de 

dezvoltări. Aceste planuri trebuie să includă, așa cum am afirmat mai sus, în cadrul 

procesului de elaborare și considerentele de protecție a mediului.  

Scopul principal al unui document privind amenajarea teritoriului – la nivel național, 

regional sau județean – este acela de a armonizare a politicilor economice, sociale, ecologice 

și culturale, în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate și o coeziune a diferitelor zone. 
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Trebuie menținut de la început ca documentația care face obiectul prezentului Raport de 

Mediu, concretizarea evaluării strategice de mediu, respectiv Actualizrea Planului Urbanistic 

General și Regulament local de urbanism, Otopeni, Jud. Ilfov. 

Regulamentu Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General. 

22.3.1. Amplasament 

Orașul Otopeni este situat la nord de municipiul București la o distanta de circa 14 km de 

centrul acestuia, pe drumul national DN1 (E15) Bucuresti-Ploiesti. 

Orașul Otopeni are următoarele vecinătăți: 

- la Vest, comuna Mogoșoaia,  

- la Nord comuna Corbeanca și comuna Balotești,  

- la Est comuna Tunari,  

- la Sud cu municipiul București. 

22.3.2. Posibile strategii de dezvoltare ale orașului 

Ȋn procesul implementării priorității POR21 de dezvoltare urbană, România trebuie să 

găsească cea mai buna soluție pentru atingerea a două obiective: 

- Primul obiectiv este legat de crearea și dezvoltarea polilor de creștere, concentrați în 

jurul unui număr limitat de mari centre urbane și ale arealelor lor înconjurătoare 

urban-rurale, care acționează ca motoare ale dezvoltării regionale; 

- Al doilea obiectiv constă în sprijinirea orașelor mici și mijlocii cu potențial de 

dezvoltare economică și socială, care acționează ca poli de dezvoltare urbană. 

În sensul acesta, orașul Otopeni a prezentat patru scenarii posibile de dezvoltare economică, 

bazate pe evaluarea situației actuale, interviurile cu organizațiile și companiile cheie ale  

orașului și pe o analiză SWOT. Ele prezintă patru strategii diferite din care orașul Otopeni 

poate să aleagă opțiunea pentru dezvoltarea sa social-economică. Scenariile oferă de 

asemenea o privire de ansamblu asupra eventualelor efecte pozitive și negative. 

22.3.3. Evoluția numerică a populației 

Localitatea Otopeni a cunoscut de-a lungul timpului o continuă creştere demogafică, 

asociată dezvoltării sale economice şi sporirii importanţei funcţiilor pe care le-a deţinut. 

Dinamismul demografic a înregistrat însă rate de creştere mai accentuate sau mai reduse, ce 

reflectă particularităţile contextului istoric şi ale etapelor de dezvoltare parcurse.  
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În afara bilanţului natural, un rol însemnat în dimanica populaţiei localităţii Otopeni l-a avut 

mişcarea migratorie a populaţiei, care a constituit o cauză importantă a creşterii numărului 

de locuitori ai localităţii, ca urmare a elementelor de favorabilitate şi atractivitate ale 

condiţiilor de muncă, de locuit, de transport, pe care localitatea le oferă. La 1 ianuarie 2006 

populaţia oraşului Otopeni se cifra la 10 062 locuitori valoare ce-l înscrie în categoria 

oraşelor mici ale ţării, din punct de vedere demografic.  

Densitatea medie a populaţiei este de cca. 320 loc/km2 (la nivelul României densitatea 

medie a populaţiei, conform datelor statistice de la recensământul din martie 2002, era de 

91 loc/km2). 

22.3.4. Stadiul actual al dotării locuințelor 

Tabel. 2. Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere din oraşul Otopeni, în anul 200222 

 

Dotare cu: 
Numărul locuinţelor 

permanente şi sezoniere 
 

% din total locuinţe 

apă în locuinţă 2796 74 

canalizare din reţea 2046 54 

canalizare sistem propriu 736 19 

instalaţie electrică 3738 99 

termoficare 1680 44 

centrală termică 353 9 

baie în locuinţă 2607 69 

baie în afara locuinţei 93 2,5 

bucătărie în locuinţă 3499 92 

 

 
În ceea ce priveşte locuinţele private, atracţiar tot mai mare pe care o prezintă oraşul 

Otopeni datorită dezvoltării sale economice şi social-edilitare, a condus la apariţia în ultimii 

ani a unui mare număr de locuinţe moderne, de tip vilă. În afară de contrucţiile realizate 

individul, se remarcă complexele rezidenţiale dn investiţii private aflate în stadii diferite 

stadii de realizare precum Triumf (în vecinătatea Institutului de Geriatrie), Golden Rezidence 

(pe strada Steaua Roşie) ş.a. 

22.3.5.  Zonificarea funcțională; bilanțul teritorial existent  
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Tabel. 3. Bilanțul teritorial existent al orașului Otopeni 
 

 

                                                                 Existent 

   

SU
P

R
A
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TA
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O
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V
 -
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8
2

.8
5
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A

 

 Zone functionale suprafata 
(ha) 

procent 

1 Zona centrala si alte zone cu functiuni 
publice 

82.19 3.02% 

2 Zone locuinte 847.67 31.12% 

3 Zone mixte (productii, servicii, comert, 
depozitare si locuinte) 

1009.71 37.07% 

4 Zone spatii verzi, sport, agrement si de 
protectie 

44.5 1.63% 

5 Zone de echipamente publice si 
echipare tehnico edilitara (circulatii, 
gospodarie comunala, cimitire) 

41.5 1.52% 

6 Zona terenuri cu destinatie speciala 
(unitati militare) 

179.08 6.58% 

7 Zona Aeroportul International Henri 
Coanda Bucuresti (zona exclusiv pe 
teritoriul orasului Otopeni) 

519.00 19.06% 

 SUPRAFATA INTRAVILAN 2723.65 100% 

 SUPRAFATA EXTRAVILAN 459.20 Ha 

 SUPRAFATA TERITORIULUI 
ADMINISTRATIV 

3182.85 Ha 

 

 
22.3.6. Echipare edilitară 

 

Tabel. 4. Evoluţia echipării edilitare a localităţii Otopeni23 
 

Denumire indicator 1990 1996 2000 2002 2004 

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 32 36,6 39 45 51 

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate 
- km 

20 
24 

26 26 27 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a 
apei potabile- km 

0,3 
0,6 

10,0 10,4 10,4 

Lungimea simplă a reţelei de canalizare - 
km 

0,8 
0,8 

20,0 17,5 20,7 

Lungimea simplă a conductelor de 
distribuţie a gazelor-km 

- 
- - 

45,5 48,5 
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 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov 
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22.3.7.  Managementul deșeurilor  

Deșeurile menajere 

În prezent, serviciul de salubrizare pentru domeniul public concesionat către un operator, 

respectiv SC URBAN SA Râmnicu-Valcea, care este obligat să asigure în condiţii optime 

colectarea și depozitarea deșeurilor. 

De asemenea, locuitorii orașului Otopeni au posibilitatea de a utiliza același operator sau 

oricare altul care oferă servicii de salubrizare pentru gestionarea și preluarea deșeurilor 

menajere generate de fiecare gospodărie în parte. 

Deșeurile industriale 

Aceste deșeuri sunt gestionate în funcșie de natura lor, de către fiecare agent economic în 

parte, în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele și angajamentele asumate prin 

avizul/autorizația de mediu. 

22.3.8. Potențialul economic al orașului Otopeni 

Oraşul Otopeni prezintă un profil economic complex şi funcţii diversificate a căror apariţie şi 

dezvoltare a fost determinată pe de o parte de potenţialul natural şi uman al localităţii, iar 

pe de alta, de avantajul pe care l-a oferit poziţia sa geografică în vecinătatea Bucureştiului. 

Potemțialul economic al orașului Otopeni este oferit de: 

- Agricultura 

- Industria 

- Transporturile 

- Activitatea comercială și bancară 

- Activitatea comercială 

22.3.9. Spațiile verzi 

Preocupările pentru crearea unui aspect ambiental cât mai plăcut, care să corespundă 

standardului unei aşezări urbane moderne se concretizează în amenajarea şi extinderea 

spaţiilor verzi. În zona centrală a oraşului a fost realizat un parc, cu aranjamente florale şi 

spaţii de joacă pentru copii. Astfel de spaţii au fost amenajate, de asemenea, pe unele foste 

terenuri virane dintre blocuri, precum şi la şcolile din Otopenii de Jos şi Odăi. 
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22.4. Obiectivele generale și specifice ale PUG Otopen 

Obiectiv general: stabilirea obiectivelor, acțiunilor și măsurilor de dezvoltare pentru orașul 

Otopeni, pentru perioada 2014-2024, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente.  

Obiectivele specifice ale PUG analizat sunt următoarele: 

 stabilirea unei relații optime a localităţii cu teritoriul sau administrativ; 

 evidenţierea potenţialului natural, economic și uman, al orașului Otopeni, precum și 

posibilităţile sale de dezvoltare; 

 stabilirea și delimitarea intravilanului; 

 stabilirea și delimitarea zonelor de protecţie; 

 stabilirea și delimitarea zonelor de interdicţie permanentă și temporară de 

construire; 

 evidenţierea deţinătorilor de terenuri și modul preconizat pentru circulaţia 

terenurilor; 

 stabilirea modului de utilizare a terenurilor și regulamentul de construire 

(dispunerea față de aliniament și limitele parcelei, regimul de construcţie, 

conformarea construcţiilor prin P.O.T. si C.U.T. ); 

 modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și echipării edilitare ; 

 delimitarea terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică; 

 sprijinirea Consiliului Local pentru realizarea activității de dezvoltare urbanistică a 

localității. 

 Optimizarea relațiilor în teritoriu 

22.4.1. Variante propuse 

La elaborarea PUG s-au luat în considerare trei variante. Aceste variante au fost analizate cu 

atenție, comparate și ulterior a fost selectată varianta optimă, în primul rând din punct de 

vedere al protecției mediului. 

În cadrul PUG și respectiv a evaluării de impact au fost analizate următoarele variante: 

- Varianta ”0”: să nu facem nimic 

- Varianta dezvoltării inerțiale 

- Varianta dezvoltării compuse, a dezvoltării durabile 

22.5. Relația cu alte planuri și programe relevante 

Programe relevante cu care PUG și respectiv RM interacționează: 
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 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030,  

 Planul de dezvoltare regională București-Ilfov 2007-2013,  

 Planul de amenajare a teritoriului județean Ilfov, constând din: 

 Planului de dezvoltare al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 

elaborat de Primăria Otopeni, 2006). 

 Planul de management la nivel bazinal Argeș-Vedea 

 Planul Județaen de gestionare a deșeurilor. 

 Planul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 

Internațional Henri Coandă – București. 

 Lista studiilor de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al orasului 

Otopeni: 

22.6. Starea actuală a mediului 

Asezare geografica: Orașul Otopeni este așezat în zona limitrofă de nord a capitalei 

Romaniei – București, între km. 12,800 și 17,900 pe drumul național nr.1 (DN 1), la 

intersecția dintre paralela 44o32’ latitudine nordică și meridianul 26o6’ longitudine estică, la 

o distanță de 4943 km nord față de Ecuator.  

Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Otopeni este așezat pe interfluviul Colentina - 

Pasărea, în Câmpia Vlăsiei, subdiviziune a Câmpiei Române, iar din punct de vedere 

administrativ - teritorial este situat in județul Ilfov. 

Suprafața administrativ-teritorială actuală a orașului Otopeni este de 31,52 km2. 

Orașul Otopeni se învecinează:  

- la sud cu linia de Centură a Bucurestiului, care il separă de cartierul Băneasa, din 

sectorul 1 al municipiului București;  

- la nord cu calea ferată București - Urziceni, care reprezintă hotarul dintre oraș și 

comunele Corbeanca și Balotești din județul Ilfov;  

- la vest cu comuna Mogoșoaia din județul Ilfov;  

- la est cu comuna Tunari din județul Ilfov. 
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Populație: La 1 ianuarie 200324 populația a fost de 10.224 locuitori, de etnie româna, 

potrivit ultimului recensământ. Densitatea locuitorilor este de 324 persoane /Km2. Conform 

Anuarului Statistic25, în orașul Otopeni, la 1 iulie 2009 populația era de 12.219 locuitori. 

Clima: Localitatea se află în zona temperat - continentală, la interferența influențelor 

climatice specifice părții de vest a țării cu cele caracteristice părții estice a Câmpiei Române, 

trăsătura principală fiind dată de succesiunea celor patru anotimpuri, diferențiate din punct 

de vedere al elementelor meteorologice. 

Geologia și hidrogeologia: Teritoriul județului Ilfov acoperă o parte din sectorul nordic al 

Platformei Moesice, fiind compus din forme proterozoice cristaline. Depunerile de suprafață 

(100-350 m) fac parte din cuaternar, fiind compuse în principal din straturi de pietriș și 

nisipuri, separate de argilă, complexe de marmură și depozite de loess. 

Solurile sunt în general aluviale, compuse dintr-un strat de nisip și pietriș mărunt cu 

terasamente de control al inundațiilor din leos și argilă. În plus, există soluri de pădure 

roșcat-maronii. 

Rețeaua hidrografică: Teritoriul orașului Otopeni nu este străbătut de niciun curs important 

de apă de suprafață. Nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al gospodăririi 

apelor de suprafață. 

Informații privind modul de gospodărire a apelor: Din punct de vedere hidrografic, orașul 

Otopeni se afla în spațiul hidrografic Argeș - Vedea, gospodărirea apelor fiind efectuată de 

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. 

În răspunderea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea intră 11 corpuri de apă 

subterană, rețeaua de monitorizare fiind constituită din 172 puncte de monitorizare (foraje 

sau izvoare).  

Seismicitate: Conform SR11100/1 (martie 1993), zona prezintă gradul 8 MSK de intensitate 

seismică iar conform normativului P100-92 face parte din zona seismică “C” cu un coeficient 

de accelerație Ks = 0,20 și Tc = 1,5 s. 

22.6.1. Starea actuală a factorilor de mediu 

Aer: Calitatea aerului ambiental este monitorizată la staţiile de măsurare în timp real, 

amplasate în comuna Baloteşti (staţie de fond regional) şi oraş Măgurele (staţie de fond 

suburban). 
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 Sursa: http://www.otopeniro.ro 
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 Sursa: http://www.insse.ro/cms/rw/pages/anuarstatistic2010.ro.do 
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Pentru orașul Otopeni am luat în considerație rezultatele măsurătorilor de la stația Balotești. 

La stația Balotești, din 2008 determinări, s-au înregistrat 2 depășiri. 

Din analiza datelor prezentate mai sus se poate observa o îmbunătăţire a calităţii aerului în 

judeţul Ilfov, întrucât observăm că nu s-au înregistrat depăşiri la poluanţii NOX, SO2, CO, 

metale grele. 

Poluarea aerului în judeţul Ilfov și implicit în orașul Ptopeni, are un caracter specific datorită, 

în primul rând, amplasării teritoriale faţă de Municipiul Bucureşti, preluând prin dispersie şi 

emisiile de aici, existenţa unor surse multiple, înălţimi diferite ale surselor de poluare, 

precum şi o repartiţie neuniformă a acestor surse. 

Apă: Apele subterane din zona oraşului Otopeni sunt reprezentate atât prin ape freatice, cât 

şi de adâncime. 

Apele freatice sunt cantonate în depozitele loessoide şi în pietrişurile şi nisipurile de 

Colentina., acumulându-se la baza acestora, deasupra unui pat de argilă situat la 7 – 10 m 

adâncime. Frecvent grosimea stratului acvifer are valori cuprinse între 4 şi 10 m (O. Cocoş, 

1999). Nivelul freatic se află la adâncimi reduse (0,5 – 3,5 m), poziţia sa fiind direct 

influenţată de alimentrea pluvială. În anii sau în perioadele cu precipitaţii bogate, nivelul 

apei freatice poate creşte până la suprafaţa terenului.  

Apele de adâncime sunt deţinute de pietrişurile şi nisipurile din stratele de Frăteşti, care, aşa 

cum am menţionat la prezentarea caracteristicilor geologice, în zona aliniamentului Otopeni 

– Ştefăneşti se află la adâncimi de până la 250 m (acoperiş) şi 420 m (culcuş), fiind dispuse 

sub forma a trei orizonturi cu grosimi de 25 – 30 m separate de intercalaţii de argile şi argile 

nisipoase cu grosimi de cca. 20 (M. Breotean şi colab., 1986, citat de O. Cocoş, 1999). Apele 

din aceste straturi prezintă debite bogate şi sunt de bună calitate. 

Sol: În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul 

anului 2011 de 101.825 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi 

solurile neevoluate. Suprafaţa solurilor cu vegetaţie forestieră din judeţul Ilfov la nivelul 

anului 2011 totalizează  19.001 ha.  

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor: Deteriorarea solurilor este în multe cazuri 

rezultatul utilizării defectuoase a terenurilor, agricultura sau păşunatul excesiv, defrişările, 

urbanizarea sau acumularea de poluanţi proveniţi din activităţile industriale. 
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În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 

activităţi agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei 

localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole. 

La nivelul judeţului Ilfov au fost identificate un număr de 40 de zone  vulnerabile la poluarea 

cu nitraţi: 

Orașul Otopeni a fost identificat printre acestea ca fiind zonă vulnerabilă la poluarea cu 

nitrati. 

Biodiversitate: Pe tritoriul orașului Otopeni, nu se află nicio arie naturală protejat. 

De asemenea pe tritoriul orașului Otopeni, nu se află niciun Sit Natura 2000. 

La nivelul județului Ilfov se distinge o diversitate biologică ridicată, existând și specii de floră 

şi faună protejate. 

Din punct de vedere ornitologic, judeţul Ilfov, de interes inclusiv pentru orașul Otopeni, se 

remarcă prin existenţa a 29 specii de păsări. 

22.7. Evoluția probabilă în cazul neimplementării planului 

Varianta „0” care a fost luată în considerare prespune un scenariu de evoluție a orașului 

Otopeni conform căruia se realizează o dezvoltare inerțială bazată pe activitățile derivate 

din vecinătatea cu aeroportul internațional Otopeni și pe planul acestuia de dezvoltare.  

Pe de altă parte, Varianta ”0” presupune neadopratea și neimplementarea PUG. Acest lucru 

însă este obligatoriu conform legislației în vigoare.  

Trebuie menționat faptul că evoluția orașului Otopenu este naturala, firească, presantp și  

inevitabilă. Acest lucru este cu atât mai accentuat cu cât ținem cont de așezarea geografică 

a orașului, care imprima aceste tendințe, imposibilă o stagnare a dezvoltării, respectiv: 

- vecinătatea cu municipiul București, capitala țării 

- prezența AIHCB 

- traversarea orașului de către DN1. 

Trebuie să avem în vedere o serie de factori exteni orașului Otopeni: 

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si-a propus noi obiective de 

dezvoltare si modernizare a infrastructurii aeroportuare ceea ce va duce la mărirea 

numărului de pasageri la 4500 la ora de vârf dintre care fluxul internațional va 

reprezenta 3600.  
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- Ministerul Transporturilor, prin CFR SA, sustine ideea construirii unei linii de cale 

ferata care să lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni.  

- Municipalitatea – București a aprobat proiectul liniei de metrou Gara de Nord-

Otopeni, care va avea 13,9 kilometri si 14 statii.  

- Autoritatile locale au in vedere să realizeze Complexul Sportiv Otopeni (o sala 

polivalenta, terenuri handbal, volei, baschet si tenis de camp, bazin olimpic, birouri, 

mini-hotel cu restaurant, sali de conferinte si spatii comerciale). 

- Un alt proiect este viitoarea centura a Capitalei la nivel de autostrada, cu o lungime 

totala de circa 100 de kilometri. Potrivit proiectului, Inelul de Nord va avea o lungime 

de circa 48 de kilometri si va costa aproximativ 291 milioane de euro. Aceasta 

centura va face legatura intre autostrada Bucuresti-Pitesti si Bucuresti-Constanta. 

- Necesitate tot mai mare de locuințe și de spații de producție a făcut necesară 

introducerea în intravilan a unei suprafețe de 459,20 ha. 

Ca și efecte sociale ale neimmplementării PUG,  acestea sunt extrem de severe. 

Posibil ca speculațiile imobiliare să ducă la creșterea prețurilor la terenuri. Apare riscul ca 

atractivitatea pentru investitori sa scadă.  

Lipsa unor politici adecvate de reconversie profesionala, specializare și formare continuă 

pentru resursele umane va conduce la o lipsa a forței de muncă corespunzatoare și 

dificultăți în realizarea proiectelor.  

Infrastructura va fi necorelată datorită imposibilității planificării ritmului de dezvoltare 

inerțial. În acest caz bugetele necesare infrastructurii corespunzătoare vor trebui 

completate prin credite conducând la creșterea costurilor respectiv reducerea nivelului 

fondurilor necesare nevoilor sociale.  

Este foarte posibil în aceste condiții amânarea fară limită a alocării de fonduri 

corespunzătoare și implicit amânarea realizării infrastructurii utilităților publice.  

De asemenea nivelul de viată scăzut datorită dezvoltării economice precare și a ratei 

șomajului în eventuală creștere, poate duce la lipsa posibilităților de aliniere la prevederile 

legale cu privire la protecția mediului și tentația de a eluda reglemetările în vigoare.   

22.8. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ 

Poluarea sonoră va fi redusă odata cu implementarea PUG prin redistribuirea traficului în 

oraș și prin măsurile pe care le-a luat AIHCB.  
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Poluarea aerului Poluarea aerului în orașul Otopeni are drept cauză surse fixe, în special 

șantiere de construcții și surse difuze, respectiv DN1. Odata cu implementarea PUG, sursele 

fixe de poluare, care sunt în același timp temporare, se vor inmulți temporat, după care 

numărul lor va scădea.  

Suesele de poluare datorate DN1 sunt și acelea in trend descendent odata cu 

implementarea PUG datorita măsurilor luate în trafic și al măsuriloe luate de  AIHCB. 

Poluarea apelor: apa menajeră, apa industrială şi produsele chimice folosite în agricultură, 

cum ar fi îngrăşămintele şi pesticidele sunt principala cauză a poluării apelor. 

Implementarea PUG va avea un efect benefic asupra calității apelor prin realizarea stațiilor 

de epurare, a infrastructurii edilitare,  

Poluarea solului: împlementarea PUG va avea o influență negativă pe de o parte și pozitivă 

pe de alta parte. Introducerea unei suprafeșe de 459,20 ha în intravulan, schimbarea 

folosinței, șantierele de construcții, construcțiile, în sine vor avea un efect negativ. În schimb 

măsurile de reducere a poluării prin epurarea apelor uzate, asugurarea ca nus e vor depozita 

deseuri pe sol, reducerea poluării rezultate din trafic cu efecte majore asupra solului, 

constituie un impact pozitiv asupra solului.  

Problemele majore de mediu în orașul Otopeni sunt:  

- Circulația rutieră pe Calea Bucureștilor (DN1) și pe Șoseaua de centură a 

Bucureștiului; 

- Prezența aeroportului AIHCB în interiorul orașului; 

- Lipsa infrastructurii de utilități tehnico-edilitare complete. 

Obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, 

care sunt relevante pentru PUG și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de 

orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii PUG: 

 
Obiective referitoare  
la protecția mediului 

Modul în care se reflectă obiectivul în PUG 
analizat 

Strategia de dezvoltare durabilă a UE 

- Protejarea capacității Pământului de a 
menține viața în toată diversitatea ei, 
respectarea limitelor resurselor naturale ale 
planetei și asigurarea unui înalt nivel de 
protecție și îmbunătățire a calității mediului 

- Prevenirea și reducerea poluării mediului și 
promovarea producției și consumului 

- continuarea amenajării spaţiilor verzi şi a 
terenurilor de joacă pentru copii; 

- masurile de protecția mediului prevăzute la 
capitolul 8 al prezentului Raport; 

- extinderea şi modernizarea reţelei stradale şi 
a sistemelor de utilităţi publice: alimentare 
cu apă, canalizare, distribuţia gazelor 
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durabile pentru a determina distrugerea 
legăturii dintre creșterea economică și 
degradarea mediului. 

naturale, alimentare cu energie termică, 
iluminat public (s-a elaborat Studiul de 
fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE 
ILUMINAT STRADAL CU SISTEM DE CELULE 
FOTOVOLTAICE ȘI ALIMENTARE SECUNDARĂ 
DIN CADRUL SISTEMULUI ENERGETIC 
NAȚIONAL în Orașul OTOPENI Jud.ILFOV”. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României  
Orizonturi 2013-2020-2030, 

- Orizont 2013: Încorporarea organică a 
principiilor și practicilor dezvoltării durabile 
în ansamblul programelor și politicilor 
publice ale României ca stat membru al 
Uniunii Europene; 

- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu 
actual al țărilot Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a 
României de nivelul mediu din acel an al 
țărilor membre ale Uniunii Europene din 
punct de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 

Se propun măsuri cu caracter general: 
- amplasarea unor staţii de epurare pentru 

tratarea apelor uzate înaintea deversării lor 
în râul Pasărea, în scopul evitării poluării 
apelor şi localităţilor din aval; 

- respectarea zonei de protecţie a apelor de 
suprafaţă; 

- casetarea canalelor de desecare din zonele 
rezidențiale si de servicii în vederea 
igienizarii acestor zone; 

- suplimentarea suprafețelor de spații verzi; 
- managementul corespunzător al deșeurilor. 

Planul de dezvoltare regională București-Ilfov 2007-2013 

- combaterea creșterii volumului și 
congestionării traficului, cu efecte asupra 
cantității de zgomot și cu impact negativ 
asupra poluării; 

- separarea utilizării resurselor și generării de 
deșeuri; 

- obținerea de energie din resurse 
regenerabile; 

- reducerea emisiilor de gaze; 
- stoparea pierderii în biodiversitate. Deși nu 

sunt situri în rețeaua Natura 2000, totuși 
6,2% din suprafața județului Ilfov este 
acoperită cu păduri; 

- acordarea de prioritate investițiilor de 
mediu. 

- măsurile de limitare a traficului pe DN1; 
- realizarea de străzi pentru circulația 

exclusivă a bicicletelor și a pietonilor; 
- propunerea de realizare a iluminatului 

stradat cu doua surse de alimetare: rețeaua 
națională și panouri fotovoltaice; 

- realizarea incasetării canalelor C1 și C3, 
rețelei de alimentae cu apă și canalizare si o 
stație de epurare noua.  

- urmărirea respectării măsurilor de reducere 
a poluarii prin emisii în aer și zgomot 
prevăzute de AIHCB în cadrul Programului 
Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii 
Aeroportuare. 

Planul de amenajare a teritoriului județean Ilfov 

Obiectivul general este realizarea unei 
dezvoltări economice și sociale durabile 

Obiectiv reflectat în PUG prin propunerea 
variantei de plan care are la bază Strategie 
Locală de Dezvoltare Durabilă. 

Planul regional de acțuine pentru mediu – Martie 2008 

Îmbunătățirea calității mediului în Regiunea 8 
București-Ilfov și integrarea tuturor 
considerațiilor cu privire la mediu, într-un 
document care să asigure suportul pentru 
pregătirea proiectelor care pot accesa surse de 
finanțare relevante în scopul asigurării 

Obiectiv reflectat în PUG prin propunerea și 
susținerea variantei de plan care are la bază 
Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă. 
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dezvoltării durabile 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă. 

- extinderea şi modernizarea reţelei stradale şi 
a sistemelor de utilităţi publice: alimentare 
cu apă, canalizare, distribuţia gazelor 
naturale, alimentare cu energie termică, 
iluminat public; 

- continuarea amenajării spaţiilor verzi şi a 
terenurilor de joacă pentru copii; 

- realizarea unei zone de agrement în afara 
oraşului; 

Directia 1: Amenajarea teritoriului 
- Actiunea 1.1: introducerea in intravilan a 

suprafetelor de teren din vestul si estul 
orasului Otopeni aflate in prezent in 
extravilan. 

- Actiunea 1.2: dezvoltare si remodelare 
continua a unui concept de dezvoltare 
durabila in Otopeni. 

Directia 3 dezvoltarea strategica pe zone 
concertate de dezvoltare 
- Actiunea 3.1 AIHCB 
Directia 4 dezvoltare echilibrata si refacerea 
identitatii culturale locale 
- Actiunea 4.1 proiect de refacere a 

simbolurilor emblematice (moara si fort 
militar) 

- Actiunea 4.2 reglementari urbanistice 
legate de imaginea urbana 

Directia 5 Crearea unui confort spatial prin 
pastrarea unui densitati medii scazute a 
populatiei 
- Actiunea 5.1 reglementari legate de indicii 

urbanistici (POT, CUT, RHmax) 
- Actiunea 5.2 reglementari specifice ale 

procentului de spatii verzi pentru zonele 
rezidentiale 

Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE  
și 

Planul de management la nivel bazinal Argeș-Vedea 

Atingerea stării "stării ecologice și chimice 
bune" a apelor până în anul 2015. 

- Studiu de fezabilitate pentru „EXTINDERE 
REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI HIDRANȚI 
EXTERIORI ȘI GOSPODȘRII APȘ în Orașul 
OTOPENI Jud.ILFOV” 

- Studiu de fezabilitate pentru „EXTINDERE 
REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ, STAȚII 
EPURARE ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ în 
Orașul OTOPENI Jud.ILFOV 

Planul Județaen de gestionare a deșeurilor. 

- Principalul scop al planului este de a stabili 
cadrul de programare județean pentru 
asigurarea ubui sistem de gestionare a 
deşeurilor în conformitate cu cerințele și 
prioritățile naționale și ale UE. 

- Pe baza acestui plan vor fi planificare 
investișiile și măsurile de organizare care să 
asigure îndeplinirea obiectivelor și atingerea 
țintelor din Strategia Națională de gestionare 

- În orașul Otopeni au licență de operare doi 
operatori: S.C. Urban S.A.-Sucursala Otopeni 
și S.C. Compania Romprest service S.A. 
Otopeni. 

- Autorizațiile de construire vor avea 
prevederi speciale cu privire la gestionarea 
deșeurilor. 

- Se vor promova tehnologii care să utilizeze 
minim de resurse. 
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a deșeurilor - Se vor lua măsuri cu privirea la depozitarea 
pe terenuri private sau publice s materialelor 
de construcții si a molozului 

Planul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare  
la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București. 

Aeroportul Internațional Henri Coandă 
București și-a propus noi obiective de 
dezvoltare și modernizare a infrastructurii 
aeroportuare. 

Propunerea de modificare a PUG a ținul cont 
de  tendința de dezvoltare a AIHCB și a propus 
următoarele: 
- introducerea in intravilan a suprafetelor de 

teren din vestul si estul orasului Otopeni 
aflate in prezent in extravilan. 

- dezvoltare si remodelare continua a unui 
concept de dezvoltare durabila in Otopeni. 

- dezvoltarea strategica pe zone concertate de 
dezvoltare 

- AIHCB 
- reglementari specifice ale procentului de 

spatii verzi pentru zonele rezidentiale 
- prevederea în PUG a măsurilor de extindere 

a rețelei de metrou până la aeroport 
- prevederi in PUG legate de CF dintre Gara 

de Nord si AIHCB. 

 
 

Potențiale efecte semnificative asupra mediului, inclusiv efectele sinergice ale măsurilor 
din PUG asupra mediului, sunt prezentate în continuare: 
 

Măsura propusă 
 

Factor de mediu Categoria de 
impact 

Efectele 
cumulate 

Observații 

Modificarea folosinței unei 
suprafețe de 459,20 ha, din 
extravilan în intravilan  

Sănătatea umană Neutru  Efect 
cumulativ 
NEUTRU 

Efectele sunt 
negative pe 
termen scurt și 
pozitive pe 
termen lung, 
concluzionând u 
efect cumulat 
neurtu. 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv  

Biodiversitate Negativ  

Sol  Negativ 

Apă  Neutru  

Aer Negativ  

Zgomot/vibrații  

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv  

Peisaj  Pozitiv  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul 
cultural 

Neutru  

- Extinderea rețelei de 
alimentare cu apă, 

- Realizarea a două noi 
stații de apurae 

- Extinderea stație de 

Sănătatea umană Pozitiv 
semnificativ 

Efect 
cumulativ 
POZITIV 
SEMNIFICATIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 
semnificativ 

Biodiversitate Neutru  
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epurare existente Sol  Neurtu  

Apă  Neutru  

Aer Neutru  

Zgomot/vibrații Neutru  

Infrastructura de 
transport 

Neutru  

Peisaj  Pozitiv  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul 
cultural 

Neutru  

- Finalizarea blocurilor de 
locuințe neterminate 

- Mansardarea unor 
blocuri existente, 

- Construirea de locuințe 
pentru tineri 

- Construirea unei noi 
piețe agro-alimentare 

Sănătatea umană Pozitiv  Efectul 
cumulativ 
POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 
semnificativ 

Biodiversitate Neutru  

Sol  Pozitiv  

Apă  Neutru  

Aer Neutru  

Zgomot/vibrații Negativ 
temporar, 
neutru pe 
termen lung 

Infrastructura de 
transport 

Neurtu  

Peisaj  Pozitiv 
semnificativ 

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul 
cultural 

neutru 

Construirea unei noi biserici Zgomot și vibrații  Efect negativ 
nesemnificativ 
temporat, 
efect neutru 
pe termen 
lung 

Ecect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
NEUTRU 

Nu am analizat 
fiecare factor în 
parte deoarece 
efectul asupra 
fiecăruia dintre 
aceștia este 
neutru. Singurul 
efect negativ este 
asupra nivelului 
de zgomot și 
vibrații pe 
perioada 
construcției 

Înființarea a doua noi 
cimitire 

Sănătatea umană Neutru Ecect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
NEUTRU 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv  

Biodiversitate Negativ  

Sol  Negativ  

Apă  Negativ  

Aer neutru 
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Zgomot/vibrații Neutru  

Infrastructura de 
transport 

Neutru  

Peisaj  Negativ  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul 
cultural 

Pozitiv  

Înființarea unei grădinițe și 
a unui așezământ pentru 
persoane în vârstă 

 Impact neutru 
asupra 
factorilor de 
mediu 

Ecect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
NEUTRU 

 

Realizarea de noi spații 
verzi și locuri de joacă 
pentru copii 

Sănătatea umană Pozitiv Efect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Neutru 

Biodiversitate Pozitiv  

Sol  Pozitiv 

Apă  Pozitiv 

Aer Pozitiv  

Zgomot/vibrații Pozitiv 

Infrastructura de 
transport 

Neutru 

Peisaj  Pozitiv 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul 
cultural 

Neutru 

Optimizarea relațiilor în 
teritoriu  

Sănătatea umană Pozitiv  Efect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 

Biodiversitate Neutru  

Sol  Pozitiv 

Apă  Neutru  

Aer Pozitiv 
semnificativ 

Zgomot/vibrații Pozitiv 

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv 
semnificativ 

Peisaj  Pozitiv  

Factori climatici Neutru  

Patrimoniul 
cultural 

Neutru 

Reabilitarea infrastructură 
rutieră 

Sănătatea umană Pozitiv 
semnificativ 

Efect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 
semnificativ 

Biodiversitate Neutru 

Sol  Pozitiv 
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Apă  Neutru 

Aer Pozitiv  

Zgomot/vibrații Negativ 
temporar, 
pozitiv pe 
termen lung 

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv 

Peisaj  Pozitiv 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul 
cultural 

Neutru 

Măsurile AIHCB în cadrul 
Programului strategic de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
aeroportuare,  

Sănătatea umană Pozitiv Efect 
cumulativ 
asupra 
factorilor de 
mediu 
POZITIV 

 

Populație – factor 
socio-economic 

Pozitiv 

Biodiversitate Pozitiv 

Sol  Pozitiv 

Apă  Pozitiv 

Aer Pozitiv 
semnificativ 

Zgomot/vibrații Pozitiv 
semnificativ 

Infrastructura de 
transport 

Pozitiv 
semnificativ 

Peisaj  Neutru 

Factori climatici Neutru 

Patrimoniul 
cultural 

Neutru 

     

 

Din evaluarea implementării obiectivelor P.U.G. rezultă un efect pozitiv care asigură 

menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. 

Obiectivele de mediu se pot atinge deoarece nici una din măsurile incluse în plan nu va duce 

la riscul încălcării standardelor de mediu. nicio măsură inclusă în PUG nu afectează resursele 

naturale, situri, resurse de apă, calitatea solului. De asemenea nicio măsură nu duce la 

încălcarea politicilor de mediu;  

Implementarea măsurilor din PUG, pe termen mediu şi lung se va concretiza în respectarea 

ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate prin legislaţie pe factori de mediu. 

Având în vedere amplasamentul, din punct de vedere geografic, al orașului Otopeni, la 

aproximativ 60 km. de cea mai apropiata graniță,  nu se aşteaptă un impact transfrontieră al 

dezvoltărilor propuse prin proiectul PUG.  
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În cadrul PUG au fosr prevăzute măsuri de prevenire și reducere a efectelor adverse 

asupra mediului pentru: 

- factorul de mediu sol 

- factorul de mediu apă 

- factorul de mediu aer 

- zgomot și vibrații 

- biodiversitate 

- așezările umane și sănătatea populației 

- patrimoniul cultural. 
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ADDENDUM  

Evaluarea efectelor potențiale asupra factorilor de mediu relevanți pentru plan 

Factor de mediu Descrierea impactului  
prin implementarea PUG 

Categorie de impact Ponderea 
impacturilor 
cumulative 

Biodiversitate Modificarea suprafețelor categoriilor de folosință Negativ Neutru pe termen lung 

Amenajare de spații verzi Pozitiv 

Populația – factorul  
socio-economic 

Îmbunătățirea condițiilor de viață prin menținerea unei densități 
rezonabile, realizarea infrastructurii apă-canal.  

Pozitiv semnificativ  

Realizarea unui procent de spații verzi raportat la suprafața construita 
superior celui existent, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementările și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările, 
prevede la Art. 10, par. (3) următoarele: 
”Art. 10 (3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor 
cu alte funcțiuni în zone rezidențiale si construirea pe terenuri de peste 
3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-
teritoriale, a 
autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza 
documentațiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m2 de 
spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi 
publice.” 
Acest act normativ nu stipulează care este cantitatea la care se 
raportează cei ”5% spații verzi publice”, fapt pentru care vom lua în 
considerare prima cerință, aceea de asigurare a minim 20 m2 de spețiu 
verde pe cap de locuitor. 
O altă cerință de care PUG trebuie să țină seama aceea legată de 
evidența spațiilor verzi pe care trebuie să o țină autoritățile locale prin 

Pozitiv semnificativ Pozitiv pe termen lung 
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realizarea registrelor locale ale spațiilor verzi. Consiliul local al orașului 
Otopeni a realizat aceste registre și ele urmează să fie actualizate după 
aprobarea PUG. 

Creșterea și diversificarea activităților economice odată cu începerea 
marilor proiecte ceea ce duce la mărirea numărului de locuri de muncă. 
Creșterea numărului de locuri de muncă va înregistra 2 etape: 
- O creșterea semnificativă pe perioada de realizare a investiției 
- Un număr de locuri de muncă mai redus dar pe termen lung, în 

perioada următoare de exploatare a investițiilor, în special în 
domeniul prestărilor de servicii. 

Pozitiv 

Îmbunătățirea bigetelor autorităților locale prin creșterea veniturilor din 
taxe, implicit creșterea sumelor alocate problemelor de protecție a 
mediului înconjurător. 

Pozitiv 

Atragerea de noi investiții în zonă precum și stimularea de noi inițiative 
bazate pe îmbunătățirea infrastructurii în zonă. 

Pozitiv 

Diferite fotme de afectare a solului și implicit a apelor subterane printr-
un anumit grad de risc specific pe diferite domenii de activitate 

Negativ 

Sănătatea populației Promovarea PUG nu va determina efecte negative asupra spnătății 
populației. Măsurile propuse prin prezentul PUG 

 

S-a avut în vedere o optimizare a relatiilor in teritoriu, având 
impact asupra nivelului de zgomot și asupra calității aerului, cu 
efecte directe asupra sănptății. 

Pozitiv Pozitiv pe termen lung 
 

S-a prevăzut realizarea sistemului intergrat de alimentare cu apă și 
canalizare, cu impact asupra cantității și calității apei potabile disponibile 
și asupra calității solului. 

Pozitiv  

Se va monitoriza continuu calitatea aerului și a apei furnizate prin 
rețeaua unitară. 

Pozitiv 

S-a prevăzut realizarea unui nou cimitir, măsură având un puternic 
impact emotional. 

 

Solul Intensificarea traficului în oraș odată cu dezvoltarea preconizată Negativ  Pozitiv  
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Riscul unor accidente prin scurgeri de diferite substante toxice pe sol Negativ nesemnificativ 

Reglementăro care țin de traficul în oraș, optimizarea relațiilor în 
teritoriu 

Pozitiv 

S-a prevăzut realizarea sistemului intergrat de alimentare cu apă și 
canalizare, cu impact asupra cantității și calității apei potabile disponibile 
și asupra calității solului. 

Pozitiv 

Apa Managementul integrat al dețeurilor, cu impact asupra calității apelor 
subterane 

Pozitiv Pozitiv 

Realizarea rețelei de canalizare, cu impact asupra apelor subterane Pozitiv 

Realizarea rețelei de canalizare a apelor pluviale Pozitiv 

Aerul Măsurile de fluidizare a traficului, cu impact prin reducerea gradului de 
poluare 

Pozitiv pe termen lung Pozitiv 

Măsurile care s-au luat de către AIHCB, cu impact asupra calității aerului Pozitiv 

Optimizarea relațiilor în teritoriu cu impact prin reducerea gradului de 
poluare 

Pozitiv 

Interzicerea desfățurării de activități poluatoare pe teritoriul orașului 
Otopeni 

Neutru 

Zgomotul și vibrațiile Măsurile care s-au luat de către AIHCB, cu impact asupra reducerii 
nivelului de zgomot atât la nave cât și la activitîțire curente care se 
defășoară in aeroport. 

Pozitiv Pozitiv 

Optimizarea relațiilor în teritoriu cu impact asupra nivelului de zgomot Pozitiv 

Interzicerea desfățurării de activități poluatoare, inclusiv poluare sonoră, 
pe teritoriul orașului Otopeni 

Neutru 

Peisaj Modificarea folosinței terenurilor cu impact semnificativ asupra 
persajului 

Negativ nesemnificativ 
Pozitiv pe termen lung 

Pozitiv pe termen lung 

Reabilitarea construcțiilor existente Pozitiv 

Valorificarea resusele istorice (Pensiune Moara Veche, Pensiune Fortul 
Otopeni), cu efecte bnenefice asupra peisajului 

Pozitiv semnificativ 

Factori climatici Implementarea PUG nu are efecte semnificative asupra factorilor 
climatici 

Negativ nesemnificativ Neutru pe termen lung 



ABREVIERI 

AIHCB    Aeroportul Internațional Henri Coandă București 

ANAR    Administrația Națională ”Apele Române” 

ANPM    Agenția Naționala de Protecția Mediului  

DMS     Deșeuri municipale solide 

DN1    Drumul Național nr. 1 

DJ 100   Drumul Județean 100 

ICAO    International Civil Aviation Organization 

INS    Institutul Național de Statistică 

MMP    Ministerul Mediului și Pădurilor26 

POR Porogamul Operațional Regional pentru accesarea 

fondurilor europene 

PRGD    Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor 

RLU     Regulamentul Local de Urbanism  

SGA    Sistem de Gospodărire a apelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26

 Denumirea Autorității Naționale pentru protecția mediului la data elaborării prezentei lucrări 
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Anexa 1 

Rețelele de distribuție pe străzi27 

 

 
Nr. Crt. 

 
Strada 

 
Lungime 

(m) 

Diametru 
Ǿ sau De 

(mm) 

 
Material 

0 1 2 3 4 

1 Zona PT3 105 63 PE 

2 Strada Polonă 125 180 PE 

  175 160 PE 

  240 90 PE 

3 DN str. Floarea de cais 660 90 PE 

4 Str. Floarea de cais între str. 
Polonă și  
str. 23 August 

460 159 OL 

5 Str. Floarea de cais între str. 
23 August și str. Oituz 

344 219 OL 

6 DN1 intre str. Oituz și str. 
Floarea de cais 

375 63 PE 

7 Intrarea Iederei 150 63 PE 

8 P6-str. 23 August 425 63 PE 

9 Str. Traian – str. 23 August 326 159 PE 

  130 159 PE 

10 Str. Mărgăritarului 160 180 PE 

11 Str. Petuniei 270 90 PE 

12 Branșament la sala de sport 95 63 PE 

13 Branșament spre Gospodăria 
de apă Casa de cultură 

40 160 PE 

14 Str. 23 August 125 219 OL 

  157 219 OL 

  175 219 OL 

  137 160 OL 

  222 160 PE 

  330 160 PE 

  700 160 PE 

15 Str. 23 August – str. Sofia 95 63 PE 

16 Str. Steaua Roșie 150 63 PE 

  495 110 PE 

17 Str. Bisericii 370 110 PE 

18 Str. Traian 72 160 PE 

  90 159 OL 

                                                           
27

 Sursa:PUG Otopeni, Memoriu General 
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  85 159 OL 

  85 159 OL 

19 Str. Lacul Ursului 125 159 OL 

20 Str. Lacul Ursului – str. 23 
August 

75 63 PE 

21 Str. Mărgăritarului 90 160 PE 

22 Str. Privighetorilor 130 160 PE 

  125 108 OL 

  112 250 PE 

23 Str. Nalbei 145 160 PE 

  160 160 PE 

  2390 63 PE 

24 Str. Mureș 270 125 PE 

  40 125 PE 

25 Str. Oituz 105 63 PE 

  129 219 OL 

  351 250 PE 

26 Lângă P2 95 63 PE 

27 Str. IIC Brătianu 150 219 OL 

  650 160 PE 

  360 110 PE 
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Anexa 2 

Conducte canalizare pentru ape uzate menajere existente 

 

 
Nr. crt 

 
Strada 

 
Lungime 

(m)   

Diametru 
Dn sau De  

(mm) 

 
Material 

0 1 2 3 4 

1 Mures 197 300 B 

2 Oituz intre str. Traian si str. Floarea de 

cais 

129 800 B 

3 Traian intre:    

 - Str. Oituz si str. Privighetorilor 72 500 B 

 - Str. Privighetorilor si str. Lacul Ursului 85 500 B 

 - Str. Lacul Ursului si str. 23 August 115 400 PVC 

 - Str. 23 August si str. 6 Martie 317 500 B 

 - Capat – str. 6 Martie 117 500 B 

4 Floarea de cais, intre:    

 - Str. Oituz si str. Privighetorilor 79 1000 B 

 - Str. Privighetorilor si str. Lacul Ursului 190 1000 B 

 - Str. Lacul Ursului si str. 23 August 75 1000 B 

 - Str. 23 August si str. 6 Martie 325 1000 B 

 - Str. 6 Martie si str. Polona 178 1000 B 

5 Polona, intre:    

 - Str. Floarea de cais si racord PT3 125 1000 B 

 - Racord PT3 si intrarea Tufanului 130 1000 B 

6 Racord PT3 150 500 B 

7 Nalbei, intre:    

 - Str. Mures si str. Margaritarului 160 350 PVC 

 - Str. Margaritarului si str. Traian 140 350 PVC 

8 Privighetorilor, intre:    

 - Str. Margaritarului si str. Traian 140 350 PVC 

 - Str. Traian si str. Floarea de cais 125 500 B 

9 Margaritarului, intre:    

 - Capat – pana la str. Polona 40 500 B 

 - Str. Polona si str. 23 August 160 500 B 

 - Str. 23 August si str. Lacul Ursului 90 400 PVC 

 - Str. Lacul Ursului si str. Privighetorilor 200 350 PVC 

10 Polona 160 500 B 

11 Petuniei:    

 - Capat pana la str. 23 August 175 250 PVC 
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 - racord la str. Margaritarului 150 300 PVC 

12 Tronson intre str. Lacul Ursului si str. 

23 August 

55 350 PVC 

13 6 Martie, intre:    

 - Str. Traian si str. Floarea de cais 116 500 B 

 - Str. Traian si str. Margaritarului 140 500 B 

 - Str. Margaritarului si str. Polona 140 500 B 

14 Intrarea Iederei 95 250 PVC 

15 23 August, intre:    

 - Str. Floarea de cais si str. Traian 130 1000 B 

 - Str. Traian si str. Margaritarului 142 1000 B 

 - Str. Margaritarului si str. Mures 167 1000 B 

 - Str. IIC Bratianu si str. Mures 137 1000 B 

 - Str. IIC Bratianu si str. Mures 222 500 B 

 - Str. IIC Bratianu si SP1 340 250 PVC 

 - Str. Steaua Rosie si SP2 430 315 PVC 

 - Str. 23 August de la capat (est) la SP2 233 315 PVC 

16 Conducta refulare ape uzate menajere 

de la SP1 la canalizarea pe str. 23 

August la intersectia cu str. IIC 

Bratianu 

300 150 PVC 

17 Conducta refulare ape uzate menajere 

de la SP2 la SP1 

515 110 PVC 

 TOTAL conducte canalizare pentru ape 

uzate menajere 
6986   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de Mediu la Plan Urbanistic General al 
orașului Otopeni 

2013 [Year] 

 

 127 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

Conducte de canalizare pentru ape meteorice existente 
 

Nr. 
crt 

 
Strada 

Lungime 
(m) 

Diametru 
(Dn sau De 

mm) 

Material 

0 1 2 3 4 

1 Str. Privighetorilor intre str. Margaritarului 
si str. Traian 

140 250 PVC 

2 Str. Margaritarului intre str. Lacul Ursului si 
str. Privighetorilor 

300 250 PVC 

3 Str. Nalbei 300 250 PVC 

4 Str. 23 August    

 - de la str. IIC Bratianu spre centru 222 300 B 

 - de la capat est la SP1 1150 315 PVC 

5 Conducta refulare ape uzate meteorice de 
la SP1 la canalizare pe str. 23 August 
 intersectie cu str. I.C. Bratianu 

310 160 PVC 

 TOTAL conducte canalizare pentru ape 
uzate meteorice 

2422   

 
 

 


