
Regenerarea și monitorizarea aliniamentelor stradale în sectorul 2 

 

Propunem următorul proiect „Regenerarea și monitorizarea aliniamentelor stradale în 
sectorul 2”: 

a) pe baza art. 35 – Dreptul la mediu sănătos din Constituţia României 

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi 
echilibrat ecologic. 
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. 
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul 
înconjurător. 

 

b) pe baza art.60 - Legea protecției mediului 137/1995 cu completările ulterioare  
În procesul de dezvoltare social-economică, al planurilor de urbanism şi amenajare 
a teritoriului şi a localităţilor este obligatorie respectarea principiilor ecologice, 
pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. În acest scop, consiliile locale, 
precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice, răspund pentru: 

     a) îmbunătăţirea microclimatului urban,(...) înfrumuseţarea şi protecţia  peisajului şi 
menţinerea curăţeniei stradale; 

     d) (...) întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de 
arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie 
ecologică, estetică şi recreativă; 

 

c) pe baza Raportului pentru Bucuresti 2016, elaborat de Ordinul Arhitecților din 
România 
 
 
***  

Introducere: 

1. Conform Raportului pentru Bucuresti 2016, elaborat de Ordinul Arhitecților din 
România, filiala București, „Cantitatea și calitatea spațiilor verzi a scăzut în ultimii 
25 de ani prin: defrișări, îmbătrânirea și îmbolnăvirea fondului arboricol, toaletări 
excesive, amenajări de pavaje, chioșcuri, terase, parcaje. Datele statistice nu sunt 
centralizate și accesibile publicului.” Raportul recomandă:  

o „elaborarea unei strategii de creștere reală a suprafeţei spațiilor verzi; 
actualizarea permanentă a registrului spațiilor verzi;  

o monitorizarea permanentă a calității fondului arboricol al orașului;  
o întreținerea spațiilor verzi cu personal de specialitate, în funcţie de clima 

oraşului (veri excesiv de calde, vânturi puternice iarna);  
o alocarea eficientă a banilor publici pentru proiecte de amenajare bazate pe 

calitate” 

2. Aliniamentele de arbori de pe străzi sunt incomplete: mulți copaci lipsă, cu copaci 
bolnavi, sau desfigurați de intervenții de toaletare nepotrivite, barbare. 

3. Arborii de aliniament sunt importanți foarte pentru mediu; oferă umbră și răcoare 
vara, mențin umiditate pe timp de vară, limitează vântul puternic iarna, loc pentru 
dezvoltarea biodiversității - păsări, insecte - limitează zgomotul (perdele de 
protecţie stradală). 



4. Aliniamentele de copaci creează o imagine urbană plăcută, influențează benefic 
psihicului uman și comportamentul social. În toate capitalele europene arborii din 
aliniamentele stradale dau linia elegantă a bulevardelor. 

 

Mod de realizare 

1. Inventarierea copacilor lipsă și a celor bolnavi - 1 octombrie - 30 octombrie 

CUM: cu ajutorul cetățenilor. Un formular online pe site-ul www.ps2.ro sau www.adp2-
bucuresti.ro prin care sunt rugați cetățenii să completeze ce constată pe strada lor (arbori 
lipsă, arbori bolnavi, arbori diformi sau care afectează clădirea, rețelele etc), verificarea 
informațiilor cu ajutorul ADP și a unor voluntari și completarea cu speciile existente pe 
fiecare stradă. 

CINE: PS2 realizează formularul online și informează cetățenii să colaboreze, ADP 
verifică informațiile. Informarea cetățenilor și verificarea datelor poate avea și cu sprijinul 
unor voluntari (studenți agronomie, peisagistică, botanică).  

Notă: Platforma online ar trebui să funcționeze permanent și să strângă în timp real 
informații despre starea copacilor și după terminare proiectului - să monitorizeze dacă se 
prind cei plantați, sau unde se usucă etc. şi să ofere online datele centralizate şi realizările 
proiectului. 

BUGET: pentru realizarea formularului online şi eventual pentru deplasarea voluntarilor va 
fi stabilit de către departamentele primăriei. 

 

2. Alegerea soiurilor potrivite pentru fiecare stradă / loc - 15 octombrie - 1 
noiembrie  

CUM: centralizarea informațiilor, stabilirea caracteristicilor copacilor de plantat pentru 
fiecare stradă (specie, înălțime - recomandant Hmin= 3m, detalii de sprijinirea și protejarea 
arborilor) și a tratamentelor necesare pentru arborii bolnavi (dacă pot fi salvați). 

CINE: ADP + specialiști botaniști și peisagiști 

BUGET: bugetul pentru contractarea specialiștilor va fi stabilit de către departamentele 
primăriei. 

 

3. Plantarea - 1 noiembrie - 1 decembrie și 1 martie 2017 - 1 aprilie 2017 

CUM: eliberarea zonei de plantare (de buturugi sau acoperirea cu beton), aplicarea de 
tratamente pentru arborii bolnavi, licitația pentru achiziția copacilor, plantarea efectivă  

CINE: ADP sector 2 

BUGET: bugetul pentru tratamente, pentru achiziția de copaci, pentru sprijinirea și 
protejare până se dezvoltă copacul, va fi stabilit de către departamentele primăriei. 

 

Parteneri proiect:  

Asociația Arhiterra - grup de lucru pentru arhitectură ecologică și dezvoltare durabilă, 
președinte arh. Raluca Munteanu  

 

Fundația Pro Patrimonio, vicepreședinte arh. Șerban Sturdza  


