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Municipiul București are o suprafață totală de 22.800,00 ha (228 km2)1, din care 
4.512,20 hectare (19,80%2) sunt ocupate de spații verzi. Conform datelor oficiale, acest 
aspect indică faptul că Bucureștiul beneficiază la ora actuală de o suprafață verde 
echivalentă cu 34 de parcuri de dimensiunea Herăstrăului3. 

În cazul capitalei, studiul de caz realizat în cadrul proiectului LAN-NET: Rețea socio-
profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România s-a concentrat 
asupra instrumentului ”Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul București” (RSV) și, 
respectiv, asupra a două zone centrale importante ale orașului: Grădina Cișmigiu și 
Bulevardului Unirii. 

În cazul RSV, cercetările au evidențiat faptul că lipsa unei definiții clare a sintagmei 
”spațiu verde” duce la imposibilitatea cartării coerente a suprafeței verzi a orașului. Un 
exemplu în acest sens este Grădina Icoanei, delimitată ca spațiu verde al orașului, care este 
însă alcătuită conform datelor RSV din alei și din spații verzi - această din urmă sintagmă 
referindu-se însă în fapt la zonele permeabile din incinta grădinii, care înglobează 
elementele vegetale. Acest neajuns al Legii 24/2007 împreună cu absența definițiilor unor 
termeni esențiali pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor relaționate cu administrarea 
spațiilor verzi (de exemplu: rețea verde, indici de calitate, etc.) fac practic cvasi-inaplicabile 
prevederile acestui act normativ. De asemenea, ambiguitatea cu privire la tipul de 
proprietate (domeniu public/privat/privat al statului) și la accesibilitatea spațiilor verzi au 
permis - și permit încă - manipularea datelor oficiale pentru atingerea unor coeficienți impuși 
prin alte acte normative. Astfel, deși în 2007 bucureștenii beneficiau de o suprafață verde 
de numai 3 mp/locuitor, în 2011, la finalizarea RSV, această suprafață ajunsese la 23,21 
mp/locuitor în condițiile în care orașul nu a fost înzestrat cu nici un parc nou, iar suprafețe 
considerabile din parcurile existente au fost trecute în proprietate privată prin retrocedări 
discutabile.  

Studiile cu privire la situația actuală a Grădinii Cișmigiu au reliefat faptul că 
neprecizarea tuturor instrumentelor necesare4 pentru îndeplinirea obiectivelor administrării 
spațiilor verzi lasă la latitudinea administrațiilor publice locale demersul de a realiza și 
implementa astfel de instrumente. Acest fapt a făcut ca, în cei aproape 10 ani de existență 
a Legii 24/2007, pentru elemente importante ale patrimoniului național precum Grădina 
Cișmigiu să nu fi fost încă elaborate proiecte de restaurare și planuri coerente de gestionare. 
În cazul Bucureștiului, un exemplu îmbucurător cu privire la contracararea lacunelor Legii 
24/2007 este constituit de elaborarea Regulamentului privind elaborarea și avizarea 
planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor 
verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului 
București (H.C.G.M.B. 128/2016) - act normativ local realizat de administrația publică pentru  

                                                           
1 Suprafață regăsită în datele oficiale prezentate de administrația publică locală (www.pmb.ro), în cazul căreia 
nu se menționează însă dacă este vorba doar de intravilan sau de întreaga suprafață administrativă a 
municipiului București. 
2 Suprafața verde este raportată la cei 228 kmp, dar include și 668,00 ha ”Pădure” - sintagmă ce diferă de cea 
de ”pădure de agrement” menționată în Legea 24/2007 (care implică un alt tip de gestionare și, respectiv, de 
utilizare). 
3 Conform Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București (www.alpa.ro), suprafața totală a Parcului 
Herăstrău este de aproximativ 130 ha, acesta fiind în prezent cel mai mare parc al orașului. 
4 Legea 24/2007 impune ca instrumente utilizate în administrarea spațiilor verzi doar strategia privind 
conservarea și dezvoltarea rețelei verzi a localității (numai pentru municipiile de rang zero și unu) și registrul 
local al spațiilor verzi, fiind astfel omise alte instrumente esențiale precum planurile de gestionare. 

http://www.pmb.ro/


 

 

 
a sprijini conservarea și gestionarea judicioasă a spațiilor verzi ale orașului. De asemenea, 
paralela dintre prevederile Legii 24/2007 și realitatea constatată in situ a scos la iveală faptul 
că tratarea diferențiată a câtorva specii5 are un impact negativ în ceea ce privește starea 
generală a fondului vegetal aferent spațiului verde.  

Cercetările cu privire la Bulevardul Unirii au arătat faptul că relaționarea suprafețelor 
verzi cu tipul de proprietate și, respectiv, cu administratorul aferent acestora împiedică 
abordarea spațiilor verzi ca ansambluri urbane coerente și ca părți viabile ale rețelei verzi 
urbane. De asemenea, lipsa stipulării unor principii esențiale în cadrul Legii 24/2007 
(precum coerența peisageră și ecologică) a permis în acest caz fragmentarea unei 
componente verzi importante a orașului. Nu mai puțin însemnat este faptul că acest act 
normativ nu prevede protecția spațiilor verzi sub toate aspectele ei, ca de exemplu protecție 
în sensul de menținere a coerenței sau de păstrare a calității de ansamblu a spațiilor verzi 
(vizând deopotrivă aspecte ecologice, sociale, estetice sau economice), în acest sens 
lipsind desigur și sancțiunile aferente pentru nerespectarea acestor obligații. Nu în ultimul 
rând, cazul Bulevardului Unirii a reliefat faptul că, deși legea prevede explicit antrenarea 
locuitorilor în realizarea spațiilor verzi, în acest moment nu există instrumente adecvate care 
să permită implicarea reală a cetățenilor în toate etapele care fac obiectul administrării 
spațiilor verzi (elaborarea strategiilor, generarea instrumentelor directoare pentru realizarea 
amenajărilor, implementarea propriu-zisă a proiectelor de amenajare, etc.). 
 

 

Sursa: http://www.exclusivnews.ro/ (2016) 

                                                           
5 Legea 24/2007 menționează separat ca ”arbori ornamentali” teiul, salcâmul, castanul, arțarul, mesteacănul 
și stejarul, sugerând astfel faptul că alte specii au o importanță mai redusă în cadrul spațiilor verzi, acestea 
nefiind necesar a fi tratate cu aceeași grijă. 
 


