"
RO MANIA
Municipiul Bucureşti
Primăria Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chlristlglilor nr. 11 ·13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

Nr. 37288/18.05.2021
Către Direcţia Administraţie Publică Locală

În atenţia d-nei Corina losefina Duinea - Director Executiv

REFERAT DE SPECIALITATE

Privind
Aprobarea proiectului de design şi peisagistică
"GRĂDINI VII - UN AER MAI CURAT"

Luând în co nsiderare:
Prevederile art. 35 din Constituţi a României privind dreptul la mediu să n ătos :
(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.

O.U .G. nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi comp l etă rile
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/ locuitor, până la
data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31
decembrie 2013. Organizaţia Mondială a Sa n ă tătii propune 50mp/ locuitor.

Prevederile Legii nr. 24/ 2007 privind reglementarea şi adm inistrarea spaţii lor verzi di n
intravilanul l oca lităţi l or, cu modificările ş i comp l etăril e ulteri oare, cu prezentarea unor
prevederi specifice:
art. 2) - Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos,
accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui
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la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile
respectării prevederilor

art. 18*}, alin. (2) -

legale în vigoare.

Autorităţile administraţiei

publice centrale

şi

locale

prevăd

În

bugetele proprii fonduri pentru Îndeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi

alin. (9) - Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi
construcţii,

terenuri ce se află în proprietatea privată a persoane/or fizice sau juridice,

nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după
îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu.

Prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul cu
modificările şi completăn/e u tenoare:

art. 47*), alin. {3) Elaborarea Planului Urbanistic Zonal este obligatorie în cazul:
c} zonelor de agrement şi turism;
g} zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;
h} altor zone stabilite de

autorităţile

publice /ocole din

localităţi,

potrivit legii.

Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ referitor la gestionarea
serviciilor furnizate, Consiliul Local, potrivit competenţei sa le şi în condiţiile legii,
conform art. 166, alin {2}, lit. o:
scopul

creşterii calităţii vieţii;

acţionează

pentru protecţia şi refacerea mediului, În

contribuie la

protecţia,

conservarea, restaurarea

şi

punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi a
rezervaţii/or

naturale.

Prevederile H.C.G.M.B. nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea Planulului Integrat de
Calitatea Aerului (PICA} în Municipiul

Bucureşti

2018-2022 are în vedere

măsuri

precum:
• Stimularea utilizării transportului nepoluant (biciclete, vehicule electrice/ hibride,
vehicule cu biocombustibil);
• Stimularea înlocuirii combustibililor solizi pentru încălzirea rezidenţială;
• Conservarea, ameliorarea şi extinderea spatiilor verzi publice:
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• Extinderea suprafetelor de spatii verzi prin renaturarea unor terenuri supuse
eroziunii eoliene.
Având în vedere numă rul ridicat de poluanţi din cadrul sectorul ui generat de: trafic
d eşe uri,

întreprind eri, şa ntiere, etc., a s paţiilor verzi dezafectat e sau chiar a li psei acestora,

precum

ş i creşterea numărului

pulmonare, este

necesară

persoanelor cu probleme de sănătate în specia l cei cu

afecţiuni

implementarea si amenajarea unui sistem integrat de spatii verzi

care să răspundă nevoilor actuale ale cetăţenilor. De asemenea, din punct de vedere
eco logic sunt identificate probleme care constau în
climatice

şi

creşterea

chiar a poluarii fonice pentru care este

temperaturilor, a

necesară

schimbărilo r

identificarea spatiilor verzi

deteriorate, precum si identificarea zonelor în care acestea lipsesc, în vederea îmbunătătirii
viată .

mediului de
acestea

ajută

Deoa rece

nu numai la

pot contribui la

creşterea

spaţiile

reprez intă

verzi

înfrumuseţarea

parte

integrantă

a peisajului urban,

cartierelor ci le pot oferi o identitate

şi totodată

valorii imobil elor cu ca re se învecinează.

Viziunea dura bilă stabileşte integrarea spaţiului natural în peisajul urban construit şi ajută la
îndeplinirea nevoilor prin ameliorarea efectelor negative care se
efect

îmbunătătirea

calităţii

îmbunătăţirea sănătătii

valorilor si creste rea valorii
Luând în considerare faptul
oraşului,

activitătilor

aerului, încurajarea

psihice, fizice

şi

bunăstării,

a

regăsesc

în

oraş

având ca

sociale, de recreere,

promovarea

identitătii

locului, a

proprietăţilor.

că

mediul

reprezintă

proiectul propune implementarea

şi

una din ramurile

dezvoltării

amenajarea un ui sist em de

durabile ale

spaţi i

verzi din

cadrul zonelor de locuit precum ş i în cadrul unităţilor de învăţământ, prin ca re Sectorul 2 al
Muncipiului
concurs de

Bucureşti încearcă să
soluţii

la care sunt

amelioreze problemele de mediu prin organizarea unui

încurajaţi să

participe

arhitecţi,

peisagisti,

universităţi

de

profil, ONG-uri, etc. în vederea stabilirii unor spatii care să răspundă atât nevoilor
locuitorilor cât şi a vizitatorilor.
Prin organizarea concursului public de
blocurilor

şi g ră dinile unită ţilor

autoritatea

de

so luţii

de design

învăţă m â nt,

ş i peisagistică

inclusiv pent ru

-

grăd inile

Sectorul 2 al Muncipiului Bucuresti prin

executivă şi deliberativă urmăreşte îmbunătăţirii calitătii

aerului, reducerea

efectelor negative a schimbărilor climatice, creşterea calitătii vieţii în mediul urban, precum
şi creşterea atractivităţii

zonelor de locuit.
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Propunerile vor avea în vedere

importanţa spaţiilor

verzi în zonele de locuit nu numai

din punctul de vedere al suprafeţelor minime propuse conform legislaţiei naţionale şi
şi

europene, ci

calitatea acestora, a solului, a speciilor de plante, a vârstei pe care o au, etc.

Prin revitalizarea acestor

spaţii, vegetaţia

să

din cuprinsul acestora trebuie

fie

protejată

împotriva dăunătorilor, astfel plantele vor avea nevoie de îngrijire, întreţinere şi ocazional
toaletate, iar acest lucru se va realiza de către administraţia publică locală.
Cu privire la spaţiile verzi, garduri vii etc, recomandăm şi Ghidul de bună practică pentru
administrarea
Peisagiştilor

Avân

spaţiilor

verzi realizat prin programul de cooperare

Elveţiano-Român,

Editura

din România-ASOP, 2017; Editura Universitatea de Vest Timişoara, 2017.
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propuneri este realizarea unor concursuri de soluţii conoscute în domeniu de referinţă

şi

deschise arhitecţilor, urbaniştilor, peisagiştilor şi a altor profesionişti care sunt în asociere cu
.

aceste categorii profesionale,

considerăm oportună şi

-.

realizarea unei proceduri de consultare

şi informare a populaţiei, precum şi asigurarea unei metodologii de jurizare şi organizare a

concursului.
În vederea realizării unui concurs de soluţii opinăm că este necesară identificarea
suprafeţei/suprafeţelor

în vedere

că

ce vor face obiectul soluţionării aspectelor privitoare la mediu. Având

în proiect nu este

transmisă

o

suprafaţă aproximativă

sau sumele care pot fi

alocate în acest sens, se poate avea în vederea realizarea unor tematici aferente unor zone
pilot, ce pot fi analizate

şi

în

funcţie

de persoanele,

asociaţiile

de proprietari care vor

transmite solicitări în acest sens. Rezultatele obţinute vor avea ca scop determinarea
amplasamentelor pentru valorificare în contextul nevoilor comunitare actuale, putându-se
extinde ulterior şi asupra altor spaţii similare.
Având în vedere

menţiunile

de mai sus, se va

ţine

cont

şi

de faptul

că

între Sectorul 2

al Municipiului Bucureşti şi Filiala teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitectilor a fost
încheiat contractul de prestări servicii nr. 28787/24.0Z.2021 având ca obiect principal
efectuarea serviciilor de

consultanţă

pentru organizarea unui atelier- workshop - de Apel de

idei - Call for ideas. Contractul are în vedere 4 amplasamente pilot (identificate cu numerele
cadastrale 232741- şos . Colentina, 233525-Aleea Avrig-Chiristigiilor, 233520- str. Renului, lntr.
Ion Voicu dinspre str. Aurel Vlaicu) având ca scop identificarea problemelor şi ameliorarea
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acestora prin stabilirea ideilor, conceptelor şi a tipologiilor de so luţii . Ce le patru spaţii fac

parte din contextul urban al Sectoru lui 2 şi sunt în zone cu locuire predominant co l ectivă
deservind unui număr foarte mare de cetăţeni. În acest context, Sectorul 2 al Municip iului
Bucureşti intenţionează să găsească cele mai bune metode pentru a genera un amplu studiu

de amenajare a spaţiului public astfel încât să ofere atât facilităţi de loisir, parcaj, spaţiu
verde etc. De asemenea, există intenţia de a ge nera, pentru fiecare sit, câte o dezbatere
publică

cu locatarii din zona pentru a afla ceea ce

îşi

doresc de la aceste

spaţii.

Sinteza acestor

dezbateri va genera principalele teme pentru revitalizarea zonelor respective.
Luând în considerare propunerile prezentate, respectiv constituirea unei platforme
online, realizarea unui concurs de soluţi i, ulterior implementarea proiecte lor rezu ltate,
considerăm că

acest demers are ca obiectiv final creşterea calităţii vieţii prin asigurarea

accesului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic în contextul nevoilor actuale ale
comunităţii

locale şi cu participarea factori lor interesaţi.

DIRECTOR EXECUTIV,

ş~

ing. Ni

Redactat: 2 ex

I a-Macovei

SADU-Al
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Nr. 75661

şi

79048/09.06.2021

Către

Directia Administratie Publică Locală
'
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În atenţia d-nei Corina Josefina Duinea - Director Executiv

REFERAT DE SPECIALITATE
şi peisagistică

Privind Aprobarea proiectului de design

"GRĂDINI VII - UN AER MAI CURAT"

Luând în considerare Adresa cu
precum

şi

completarea Notei de Fundamentare

Public Sector 2, din care reiese
de

observaţiile

locuinţe

Secretarului General al Sectorului 2,

întocmită

că suprafaţa estimată

este de 1.143.704 mp, precum

şi

a

de

Administraţia

spaţiilor

Domeniului

verzi în ansamblurile

resursele limitate ale

instituţiei, şi

în

completarea Referatului nostru nr. 37288/ 18.05.2021 , considerăm oportună limitarea
proiectului la câteva zone-pilot, mai ales pentru a putea estima costurile aferente

şi

necesarul de personal.

ARHITECT

ŞEF,

arh. ur/15~"
DIRECTOR EXECUTIV,

Redactat: 2 ex

SADU - Al
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