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Dezbatere: ”București: sub asediul betoanelor”



- Ce este considerat spațiu verde?

- Cum se monitorizează/administrază spațiile verzi?

- Ce valoare are un spațiu verde peremabil?

- DE UNDE AFLĂM ce e bine sau nu?

- Specii exotice - invazive - dăunătoare 

- Învățământul secundar - informare și educare
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Art. II alin. (1) din OUG 114/2007 
pentru modificarea si completarea
OUG 195/2005 privind protecția 
mediului

... 26 m2/locuitor până la sf. 2013

Ce zic specialiștii:
"unui vizitator îi revin în medie
20-50 mp de parc".

Prof. Univ. Dr. Ana-Felicia Iliescu,  în 
Arhitectura Peisageră, 2003 
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15 min dus-întors = 30 de minute de mers pe jos

Art. II alin. (1) din OUG 114/2007 
pentru modificarea si completarea
OUG 195/2005 privind protecția 
mediului

... 26 m2/locuitor până la sf. 2013
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European Common Indicators, STATUS, TISSUE

permeabilitate
accesibilitate

și distribuție în localitate

15 min dus-întors = 30 de minute de mers pe jos

Art. II alin. (1) din OUG 114/2007 
pentru modificarea si completarea
OUG 195/2005 privind protecția 
mediului

... 26 m2/locuitor până la sf. 2013

Ce zic specialiștii:
"unui vizitator îi revin în medie
20-50 mp de parc".

Prof. Univ. Dr. Ana-Felicia Iliescu,  în 
Arhitectura Peisageră, 2003 



Definiția clară nu există!

- Forma actuală -

Lege 24/2007 Art. 1. Reglementarea și 
administrarea spațiilor verzi 

Prezenta lege reglementează 

administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, 

în vederea asigurării calităţii

factorilor de mediu şi a 

stării de sănătate a populaţiei.
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- Varianta propusă - (3 octombrie 2018)

(1) Prezenta lege reglementează noţiunea de spațiu 
verde din intravilanul unităților administrativ-
teritoriale, aparținând domeniului public sau privat 
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
și administrarea spațiilor verzi în vederea asigurării 
calității factorilor de mediu, a unui nivel ridicat al 
stării de sănătate a populaţiei, precum și în vederea 
diminuării impactului schimbărilor climatice asupra 
cadrului de viață al locuitorilor României. 

(2) Spațiul verde este o suprafață de teren care 
înglobează vegetație dezvoltată natural și/sau 
plantată de om, care are rol social, cultural sau de 
protecţie a mediului și care ajută la asigurarea, 
creșterea sau îmbunătăţirea calității mediului de 
viață uman prin aportul estetic, ecologic și/sau prin 
posibilitatea de recreere.

(3) Nu fac obiectul reglementării prezentei legi 
terenurile din extravilan, ariile naturale protejate și 
terenurile deținute în proprietate privată de 
persoanele fizice sau juridice.

Mai multe detalii pe: http://asop.org.ro/
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- Categorii de spații verzi -
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a) aliniament de arbori;
b) baza sportivă sau de agrement, cu funcţiune de spațiu verde;

Baza sportivă Steaua – Ghencea, sursa: 

bucurești.com.ro 
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Grădina Botanică 2015
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a) aliniament de arbori;
b) baza sportivă sau de agrement, cu funcţiune de spațiu verde;
c) cimitir verde;
d) cordon;
e) grădina; 
f) grădină comunitară; 
g) grădină condominiu;
h) grădină instituțională;
i) grădină zoologică; 
j) mal de apă; 
k) parc; 
l) parc istoric sau grădină istorică;
m) pădure urbană sau pădure parc;
n) pepinieră;
o) perdea forestieră de protecție; 
p) scuar sau parc de buzunar; 
q) seră;
r) sistem plantat de separare și ghidare a carosabilului;
s) terenuri umede, mlaştini, bălți, smârcuri; 
t) zonă de campare. Grădina cu Oameni din Str. 

Sion, 2017



SPAȚII VERZI 
BUCUREȘTENE



SPAȚII VERZI 
BUCUREȘTENE

spațiu verde 
înglobează 

VEGETAȚIA
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Arbori
Semantică și greșeli uzuale

Tăieri aplicate arborilor sub acțiunea de:
TOALETÁRE s.f. Acțiunea de a (se) toaleta și rezultatul ei. 
TOALETÁ vb. I. tr., refl. (fam.) a(-și) face toaleta. ◊ a curăța, a face mai esthetic
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Arbori
Semantică și greșeli uzuale

Tăieri aplicate arborilor sub acțiunea de:
TOALETÁRE s.f. Acțiunea de a (se) toaleta și rezultatul ei. 
TOALETÁ vb. I. tr., refl. (fam.) a(-și) face toaleta. ◊ a curăța, a face mai esthetic

Reducerea coroanei arborilor nu înseamnă reducerea masei foliare

"reducerea cu 1/2 (jumătate) din înălțimea coronamentelor„ 
inspector avize emise, Sector 1
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Arbori mutilați
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Cum se crează un spațiu verde?
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Prin Hotărâre consiliu local
Cf. Conținutului cadru PUZ

Situația terenurilor aflate în proprietate publică sau privată

“V”-urile
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Parcuri noi din fonduri UE

Nr.1. Limitarea suprafețelor construite la 10% din suprafața parcului
Nr.2. Bugetul pentru VEGETAȚIE este infim – vegetația nu este o cheltuială eligibilă
Nr. 3. Lipsa pepinierelor locale cu specii aclimatizate
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forța de muncă în domeniul spațiilor verzi este în scădere
↓
COR 
Cod 216202 cu ocupația de PEISAGIST confundat cu
cod 611205 PEISAGIST-FLORICULTOR

↓
Gestionarea lucrărilor de întreținere și execuție 
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Gestionarea lucrărilor de întreținere și execuție 

Parc Dr. Taberei 

Aliniament de tei

2016
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Gestionarea lucrărilor de întreținere și execuție 

Lucrări rețele edilitare și 

reamenajări
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Grădină de condominiu - Dr. 

Taberei, 2017
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Valoarea în amenajare 

INVENTAR?

Actualizare regver.pmb.ro 
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http://asop.org.ro/lan-

net/publicatii.html

http://asop.org.ro/lan-net/publicatii.html
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Ce valoare are 
VEGETAȚIA

în amenajările 
de spații verzi?

Actualizare
regver.pmb.ro 
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“Arborele potrivit la locul potrivit” 
A. Shigo



SPAȚII VERZI 
BUCUREȘTENE

Specii exotice – invazive și dăunătoare:
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Specii exotice – invazive și dăunătoare:

Ambrozia 
Falopia 

Falsul Oțetar 
Arțarul American 

Platanul cu Tigrul platanului
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Specii exotice – invazive și dăunătoare:

Ambrozia 
Falopia 

Falsul Oțetar 
Arțarul American 

Platanul cu Tigrul platanului

colaborare cu sistemului medical
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Învățământul secundar
- Educație civică -
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Învățământul secundar
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Învățământul secundar



peisagist bucureștean 

Corina Trancă

Mulțumesc


