










ţ
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CĂ TRE

PAIMĂRIA SECTOR 1- B-dul. Banu Manta nr. 9, sector 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1- B-dul Poligrafiei nr. 4,
sector 1

PRIMĂRIA SECTOR 2 - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2- Şos. Electronicii
nr. 44, sector 2

PRIMĂRIA SECTOR 3 — Calea Dudeşti nr.191, sector 3
PS.3 - DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC — SERVICIUL
INSPECŢIE PARCURI — Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

PRIMĂRIA SECTOR 4 — PS.4-DIRECŢIA GOSPODARIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4
S.C.AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A., B-dul Metalurgiei nr.12-
1 8 ‚ Grand Arena, etaj 1, sector 4

PRIMĂRIA SECTOR 5 — DIRECŢIA GENERALA OPERAŢIUNI- DIRECŢIA
TEHNICA I VERIFICARE INVESTIŢII EDILITARE-SeMciul Administrare
Spaţii verzi i Parcuri, Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1, sector 5
S.C. AMENAJARE EDILITARĂ i SALUBRIZARE S.A. Str, Fabrica de
Chibrituri nr. 9-11, sector 5

PRIMÁRIA SECTOR 6 - Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6 — Intrarea Av. Caranda
Gheorghe nr. 9, sector 6

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT
B-dul Bucureşti Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă,
-REGIA AUTONOMĂ de TRANSPORT BUCUREŞTI
B-dul. Dinicu Golescu nr.1, sector 1
-S.C. LUXTEN S.A.
Str Parâng nr. 76 ‚ sector 1
-ADMINISTRATIA STRAZILOR
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
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Referitor Ia adresele S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. cu nr.
9909/31.05.2018, Direcţiei de Gospodărie Locală - Serviciul Monitorizare şi Control
Spaţii Verzi Sector 4 cu nr. 37379/21 .06.2018, prin care transmit spre soluţionare
cererea Administraţiei Străzilor Bucuresti respectiv a Ministerului Afacerilor Interne —

Inspectoratul General aI Poliţiei Române - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucuresti, înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1629697/31.05.2018 respectiv 1637344 din
27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4592/04.06.2018 i 5739/28.06.2018,
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor care
obstrucţionează vizibilitatea semnelor de circulaţie şi a semafoarelor, vă comunicăm
următoarele:

- In conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu completărife şi modificărűe
ulterioare şi a celor din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrărilor
de reducere cu 1-2m din Iungimea ramurilor care generează neajunsurile
menţionate mai sus, precum i a celor care obturează iluminatul stradal, a celor
care afectează reţelele electrice aeriene R.A.T.B. i traseul Iiniei autobuzului turistic,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor, acolo unde se impune ; Q

- Aplicarea lucrărilor avizate se va executa, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(toamnă/terestrele iernii/primăvară), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate/frânte/fisurate, Iucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din vecinătate şi a reţelelor aeriene.

- Lucrările avizate se vor executa etapizat, într-un interval orar cu trafic mai
redus, împrejmuind şi semnalizând corespunzător zona în care se acţionează.

Menţionăm că administratorii Iegali ai terenurilor pe care se află arborii sunt
răspunzători de respectarea prevederilor avizului, siguranţa persoanelor şi a
bunurilor în zona operaţiunilor.

Nerespectarea celor de mai sus,se vor aplica sancţiuni contravenţionale
conform art.6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia HCGM nr. 304/2009 privind Normele deQ
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Precizăm că administratorii Iegali ai terenurilor au obligaţia de a transmite
Direcţiei de Mediu, situaţia Iucrărilor executate, menţionând

- Locaţia ?n care s-a intervenit;
- Număr/specie/dimensiuni ale arborilor asupra cărora s-a intervenit;
- Problema soluţionată (degajare semn de circulaţie, corp de iluminat, reţea

aeriană).
Informaţiile solicitate anterior vor fi transmise în format electronic, pe adresa

de e-mail: claudja.istratescu@pmb.ro cu confirmare de primire, astfel
- până pe data de 15.01.2019 pentru Iucrările executate în perioada

toamnă şi ferestrele iernii 2017;
- până Ia data de 03.06.2019 pentru Iucrările executate în ferestrele iernii

2016 — primăvară 2019.
Prezentul aviz are termen de valabilitate de 1 an de Ia data emiterii.
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Totoda tă, propunem ins tituţiilor responsabile (RA TB, L UXTEN,
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR) să inventarieze IocaţiUe mai puţin circuĺate dar
afectate de aceeaşi problematică şi să Ie comunice executanţilor Iucrărflor de
intervenţie asupra arborUor (P.S. 1-6) în scopul eliminărfl neajunsurflor menţionate pe
arü cât mai extinse de pe raza Municipiului Bucureşti.

Q

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana pQ$Ař

I vt&t

Întocmit lnsp. Tudora BUIM

Red. T8. 4ex./09O7.2O18
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CĂ TRE

PRIMĂRIA SECTOR 1- B-dul Banu Manta nr. 9, sector 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1- B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
ADMINISTRAŢIA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR I UNITĂŢILOR
SANITARE PUBLICE - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

PRIMĂRIA SECTOR 2 - Str. Chiristigfllor nr. 11-13, sector 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2- Sos. Electronicii nr. 44, sector 2
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR - Str. Luigi
Galvani nr 20, sector 2

PRIMĂRIA SECTOR 3 — Calea Dudesti nr.191, sector 3
PS.3 - DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC — SERVICIUL INSPECŢIE
PARCURI, Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

PRIMĂRIA SECTOR 4 - DIRECŢIA GOSPODARIRE LOCALĂ — B-dul Metalurgiei nr. 12-18,
GRAND ARENA, et. 1, sector 4
AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC I PRIVAT 4 S.A. - os. Olteniţei nr. 9, sector 4

PRIMĂRIA SECTOR 5 - DIRECŢIA GENERALĂ OPERATIUNI I DIRECŢIEI TEHNICE i
VERIFICARE INVESTIŢII EDILITARE — Serviciul Administrare Spaţii Verzi — str. Fabrica
de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5
DIRECŢIA GENERALĂ IDE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ- SERVIQIUL
ADMINISTRARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5

PRIMĂRIA SECTOR 6 - Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6 — Intrarea Av. Caranda Gheorghe nr. 9,
sector 6
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 — Splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6

sector 4
ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR I CREMATORIILOR UMANE - Intrarea Serelor nr.1,

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI - B-dul Bucureşti-Ploieşti nr.
8B, sector 1

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ — Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR, SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI - Str. Sf. Ecaterina nr 3,
sector 4

Spre tiinţă, -

-REGIA AUTONOMA de TRANSPORT BUCURESTI
B-dul Dinicu Golescu nrl, sector 1
-S.C. LUXTEN S.A.
Str. Parâng nr. 76 ‚ sector 1
-ADMINISTRATIA STRAZILOR
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
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Pentru asigurarea unui mediu de viată sănătos, în conformitate cu prevederile art
70 din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modiřicările i completările
ulterioare, autorităţile administraţiei publice Iocale au obligaţia să menţină i să întreţină
spaţiile verzi, parcurile, spaţHle verzi aferente unităţilor de învăţământ (cree, grădiniţe,
scoli, Iicee), aliniamentele de arbori i perdelele de protecţie stradală.

Totodată, potrivit prevederilor Legii nr.24/2007 privind reglementarea
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu completările ş modiťicările
ulterioare, administratorii spaţiilor verzi au obligaţia să asigure măsurile privind siguranţa
circulaţiei auto i pietonale, integdtatea bunurilor materiale ce pot fi afectate de wperile ş
desphndeńle arborilor i elementelor acestora ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile,
a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare a arbońlor.

In sensul celor de mai sus, în perioadele de repaus vegetativ, toamna după
căderea frunzelor (exceptând perioadele de îngheţ Ia sol) sau primăvara înainte de
pornirea în vegetaţie, din intervalul de timp 25 septembrie 2018 —30 aprilie 2019,
administratorii Iegali ai spaţiilor verzi publice situate pe raza Municipiului BucureU au
dreptul de a efectua Iucrări de intreţinere, formare i regenerare a arborĺlor i arbutiIor
situaţi în spaţiile verzi prevăzute in anexa nr. 2 Ia prezentul document, fără a fi necesară
solicitarea prealabilă adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucure$i de emitere a avizului de specialitate. Administratorii Iegali ai spaţiilor verzi
publice situate pe raza Municipiului Bucuresti au responsabilitatea de a analiza I de a
decide asupra intervenţiilor ce vor fi efectuate în perioada menţionată mai sus, cu
respectarea prevederilor din Anexele nr. i nr. 2, Ia prezenta adresă i cu condiţia
menţinerii unei stări bune de vegetaţie a arborilor I arbutiIor de Ia momentul plantărfl ş
până Ia Iimita maximă a duratei de viaţă a acestora.

intervenţüle asupra arborilor ş arbutiIor vor fi executate:
- diferenţiat in funcţie de specie, vârstă i modalitatea de dispunere în teren;
- cu respectarealtehnologiei de execuţie a Iucrărilor; I
- cu personal specializat - inginer horticultor/inginer silvic/peisagist, muncitori

calificaţi, personal instruit periodic ş verificat permanent;
- cu ajutorul unor echipamente adecvate care să permită menţinerea integrităţii

elementelor vegetale.
Administratorii Iegali ai spaţfllor verzi publice situate pe raza Municipiului Bucureti

au obligaţia de a monitoriza permanent evoluţia matedalului dendrologic în urma executărfl
Iucrărilor de întreţinere, formare I regenerare a arborilor i arbutiIor.

Menţionăm că in baza prezentei adrese nu se execută Iucrări de defriare
asupra arboriIor/arbutilor de pe raza Municipiului 8ucureti.

In cazul arborilor aflaţi în «Lista arborilor ocrotiţi de pe raza Municipiului
Bucure$i», a arborilor prăbuiţi datorită înregistrării fenomenelor meteo
nefavorabile i a gestionării materialului Iemnos rezultat în urma toaletărilor, se
aplică prevederile Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, art. 6, aliniatele 3), 4)
Iit. a), b) i aliniatul 5).

Incepând cu data de 25.09.2018 solicitările de toaletare vor intra sub incidenţa
Anexelor nr.1, nr. 2 i 3 ale prezentei adrese.

DIRECTOR EXECUTIV,
$imona-Mariana POPA

1:
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Anexă nr. 1 Ia adresa D.M. nr. 9370124.09.2018

Scurtă prezentare a tipurilor de tăieri aplicabile materialului dendrologic
(arborj l arbusti) situat pe domeniul public

• Tăierile de formare — aplicate exemplarelor tinere, cuprind operaţii menite
să echilibreze creterea plantelor după stabilizarea Ia Iocul de plantare. Aceste tăieri Ie
continuă pe cele de formare din pepinierele furnizoare.

La arborü foiosi aceste tăieri constau în suprimarea ramurilor concurente, prea
apropiate sau prea numeroase, corectarea orientării unor ramuri - prin scurtare (pozitia
mugurelui deasupra căruia se face tăierea fiind aleasă în funcţie de direcţia dorită de
cretere a Iăstarului de prelungire). Taierile de formare trebuie să respecte forma de
crestere tipică a specfllor din care fac pade. La coroanele cu ax (ovoidale, piramidale — cu
ramificare simpodială - artari, platani, tei, ulmi .a.) se urmărete menţinerea dominanţei
axului, care permite cresterea în înăWme a coroanelor si dacă este necesar, înălţarea
trunchiului (prin tăieh de elagare) pentru arborfl din aliniamentele stradale.

Arborii răsinosi în general nu se taie, cu excepţia celor care suportă tunderea i la
care se urmăreste formarea geometrică regulată (tisă, tuie). Tăierile se execută numai pe
Iemnul tânăr (1 an), scurtând doar extremitatea Iăstarilor din coroană.

La arbustü foiosi Iăstarii se scurtează mai putemic (% — % din Iungimea Iăstarilor),
pentru îndesirea tufeior. La unele specii de talie mare (Iiliac, salcâm galben s.a.), se
urmărete selectarea i formarea câtorva arpante (ramuri de ordinul 1), cu cre$ere
echilibrată, pe care se fac tăieri de ramificare.

La gardurile vii din specü de foioase se fac tăieri anuale de îndesire, reducând noile
creteri atât pe partea superioară cât si pe părţile Iaterale ale gardurilor vii (daca este
necesar se repetă taierea în Iuna iunie, dupa maturarea suficienta a creteriIor anuale).

La garduriţe vii din specü de răsinoase tăierile sunt mai puţin severe. Se scurtează
doar vârfurile de crestere, fără a tăia în Iemn batrân.

• Tăierile de mntretinere — se fac cu scopul controlului evoĺuţiei plantelor.
Aceste tipuri de tăied se execută anual pentru arbutř şI odată Ia 5 -10 ani pentru arbońi
sănătoi i bine adaptaţi Ia condiţflle de mediu sau de câte ori este nevoie pentru a
menţine o stare adecvată de viabilitate a exemplarelor vizate.

La arbori - constau în supdmarea ramurilor moarte sau parţial uscate, a cioturilor, a
Iăstarślor Iacomi de pe trunchi si ramuri, scudarea ramuńlor wpte, rărirea coroanelor prea
dese (prin tăieri de suprimare a Iăstarilor), pentru facilitarea pătrunderii Iuminii în interiorul
coroanei, eliminarea drajonílor.

In general este bine ca interventiile sa fie Iimitate, pentru mentinerea echilibrului
fiziologic aI plantelor, Se vor evita tăierile în zonele de acumulare a substantelor de
rezervă, care sunt poziţionate diferit, în funcţie de specie (Ia inserţia ramurilor i a Iăstarilor
Iacomi Ia platan, zona dintre două cresteri consecutive Ia castan, zonele de cauliflorie Ia
specflle care infloresc pe Iemn multianual). Aceste tăieri raţionale favorizează menţinerea
nivelului optim a rezervelor arborilor, menţinând vegetaţia intr-o stare řiziologică bună.

La arborü foiosi din aliniamenteie stradale se vor efectua suplimentar următoarele
intervenţii:

- înălţarea coroanelor faţă de nivelul solului — Iucrare impusă de necesităţile
circulaţiei vehiculelor ş ale iluminatului stradal, Lucrarea se execută în funcţie de modul de
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ramificare, pe măsura creterii în înălţime a arborilor, prin eliminarea ramurilor inferioare
din coroană, în mod diferenţiat. AstfeI, pentru ramurile situate Ia înălţimi diferite pe trunchi,
Iucrarea de elagare (înălţare a coroanei) se va executa pe parcursul a doi ani consecutivi -

în primul an se vor scurta ramurile Ia % sau %‚ urmând ca în anul aI doilea să fie eliminate
de Ia inel. Fentru ramurile situate Ia aceIai nivel pe trunchi suprimarea Ior se va face Ia
intervale de 2 - 3 ani, pentru ca circulaţia sevei să nu fie stânjenită prin prezenţa simultană
a mai multor răni dispuse circular Ia aceIai nivel pe trunchi. Tăierea de eĺagare se va
executa succesiv, până se va ajunge ia înăĺţimea de 4 metri faţă de nivelul carosabilului.

- tăieri de stimulare a creterii axului arborflor - se vor efectua in mod diferenţiat, în
funcţie de modul de ramificare a tulpinii (monopodial sau simpodial). La specflle cu
ramif]care monopodială (stejar, frasin, castan etc.) se va evita tăierea vârfului (care
asigură dominanţa de cretere). La speciile cu ramificare simpodială (tei, ulm, salcâm,
catalpă etc.) se vor scurta energic ramuńle care tind să ia Iocul axului.

- refacerea vârfului distrus — se alege o ramură de înlocuire a vâđului (cu unghi mic
de inserţie, bine dezvoltată), se palisează în poziţie de prelungire (cu ajutorul unei ipci
fixate pe trunchi sau pe axul arpantei afectate), apoi se suprimă toate ramurile care tind
să o concureze (în doi timpi - în primul an se scurtează si în anul următor se elimină). De
asemenea se suprimă ramurile viguroase prea des inserate în apropierea noului vârf.

- Iimitarea creterü impusă de poziţia arborilor faţă de ciădiri, instaiaţü aeriene,
subterane etc. — se face prin reducerea ramurilor cu 1 ‚5m din Iungimea Ior, sau eliminarea
unor ramuri prea dese (rezultate în urma IăstărirH puternice, ca răspuns Ia scurtare).
Aceste intervenţii se fac după o atentă analiză individuală a exemplarelor, iar decizia de
intervenţie prin tăiere trebuie sa ofere posibilitatea păstrării unui volum suficient de mare
de volum foliar care sa susţină starea de vegetaţie a arborelui.

La arbusti
— Ia cei floriferi se urmărete stimularea înflorirfl susţinute an de an i prevenirea

imbătrânirii. Arbustfl care înfloresc pe cresteri noi, Ia sfârsitpl primăverfl i vara (Buddleia,
Hibiscus, PotentiUa, Lonicera etcj, se vor tăia prřmăvara devreme (Iuna februarie, martie),
Cei care înloresc primăvara devreme1 pe Iăstari formaţi în anul precedent (Forsythia,
Chaenomeles, Ribes, Syringa etc.), se vor tăia după inflorire.

Tăierile vor urmări suprimarea a Vs până Ia % din totalul ramuńlor, împreună cu
Iemnul bătrân pe care se inseră, Se vor elimina ramurile slabe, cele care se incrucisează,
drajonfl care cresc Ia distanţă de perimetrul coronei. Lăstarii Iacomi se vor scurta. Tăierile
se vor face diferenţiat, în funcţie de specia din care fac parte.

- Ia arbutü foioi cu frunze persistente nu se vor face tăieri pe Iemnul Iipsit de
frunze sau de muguri vizibili.

- ia arbu1ü răinoi nu se vor face tăieri, cu excepţia celor care suportă tunderea
(tuia).

La garduriie vii si Ia formele tunse (topiaria) se execută tăieri de intreţinere pentru
menţinerea formei prin scurtarea Iăstarilor Ia 1 - 3 muguri deasupra scurtărilor anterioare.
Forma gardurilor vii trebuie să favorizeze o bună iluminare a zonei bazale (Iăţimea bazei
trebuie sa ramână mai mare sau ceI mult egală cu partea superioară).

• Tăierile đe regenerare — se aplică pentru arborii ş arbustii aflaţi în declin
fiziologic — Iucrări ce se vor derula pe o perioadă de 4 - 5 ani. Tăierile de regenerare sunt
mai severe i urmăresc reactivarea cresterilor.

La arborii foiosi — se vor executa tăieri de uurare a coroanei, prin scurtarea unor
ramuri din etajele inferioare ale coroanei, dirijându-se astfel către etajele superioare.
Scurtarea va fi urmată progresiv de eliminarea pe rând a fiecărei ramuri scurtate. In paralel
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se vor executa tăieri i către vârful coroanei, favorizând dezvoltarea unui nou ax, care va
determina creterea în înălţime i întinerirea coroanei, Se vor evita
tăierile care pot provoca simultan răni mari la aceIai nivel pe twnchi. Anual se urmărete
selectarea noilor cresteh, supdmarea Iăstarilor Iacomi i a eventualelor cioturi, În următorii
2 - 3 ani tăierile au ca scop alungirea noilor arpante în direcţiile dorite, suprimându-se
Iăstarii vedicali (Iacomi) i scurtându-se ramificaţflle Iaterale. După reformarea siluetei
arborelui (anul 4) se vor selecta ramurile secunđare i noile
creteri pe acestea (anul 5). In urma acestor intervenţii arborele va avea o coroană mai
mica, dar bine formată, echilibrată i întinerită (regenerată).

La arbustii foiosi se fac tăieh de reîntinerire prin eliminarea tuturor ramurilor
bătrâne1 degarnisite şj epuizate, Se păstrează Iemnul tânăr, viguros, care se scurtează Ia

- %‚ favorizând astfel refacerea (regenerarea) tufei, Toate tăierile de regenerare vor fI
urmate de fertilizare i udare, în următoarea perioadă de vegetaţie în situaţia în care
tăieriie se aplică in toamnă (octombrie-noiembrie) pentru a favońza refacerea părţii
aeriene a coroanei.

• Tăieri în verde (exceptând perioadele caniculare — iulie ş august), se vor
executa tăieri•"în verde" (de formare ş întreţinere) a arborilor i a arbutiIor prin scurtarea
crengilor i a ramurilor cu diametrete mai mici de 5cm pentru ridicarea coronamentelor
arborilor acolo unde se impune acest Iucru, eliminarea Iăstarilor Iacomi de pe trunchiurile
arborilor (inclusiv cei de Ia nivelul coletului) precum i drajonii. La gardurile vii se poate
executa a doua tăiere anuală executată în scopul îndesirii, în Iuna iunie, după ce creteriIe
anuale s-au maturat suficient.
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Anexă nr. 2 Ia adresa D.M. nr. 9370124.09.2018

Obiectivele aplicării Iucrărilor de tăiere asupra arborilor i arbutiIor sunt:
- redarealmenţinerea/amplificarea stării de viabilitate i a aspectului peisagistic;
- creterea volumului foliar în sezonul următor de vegetaţie (pentru specflle

foioase) care are un rol extrem de important în îmbunătăţirea microclimatului orauIui;
- menţinerea integrităţH bunurilor materiale i a siguranţei circulatiei auto i

pietonale pe domeniul public, conform obligaţiilor ce revin administraţiei publice locale,
potrivit reglementărilor în vigoare;

- prelungirea viabilităţii, creterea rezistenţei mecanice i prevenirii pătrunderii apei
din precipRaţii, care facilitează degradarea Iemnului;

- asigurarea unui climat sănătos pentru cetăţeni i a condiţiilor optime de dezvoltare
a materialului dendrologic rămas.

Localizarea arborilor i arbu$ilor vizaţi de prevederile prezentului document:
- arbori i arbuti situaţi pe domeniul public în spaţii verzi aferente: ansamblurilor

de Iocuinţe I parcăhlor / Iocuhlor de joacă ş sau de recreere, spitalelor, unităţflor de
invăţământl cultură, GrădinH Zoologice, cimitirelor, plantaţiile de aliniament, scuarurilor.

Lucrările de tăiere aplicate în cazul arborilor vor avea în vedere păstrarea
formei naturale de cre$ere a fiecărui exemplar in concordanţă cu:

- specia din care acesta provine corelată cu modalitatea de dispunere în
amenajare, respectiv arbore în grup I aliniament sau arbore solitar (vezi Fig, l i 2);

-

portul specific vârstei arborelui asupra căruia se aplică Iucrările (vezi Fig.3).

Fig. 1 - Exemple de siluete de arbori (exemplare solitare mature)
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Fig. 2 - Exemple de sfluete care diferă în funcţie de modalitatea de dispunere a
exempiarelor în amenajare în cazul speciei PIa tanus orien talis:

(a) exemplare poziţionate în aliniament pe două rânduri;
(b) exempIar solitar;

în cazul speciei Quercus

(a) (b)

r

n

l t

I —I
(a) (b) (c)

Fig. 3 - Forma coroanei în diferite etape de dezvoltare
rubra, respectiv:
(a) exemplar nou plantat; (b) exemplar tânăr; (c) exemplar matur;
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1. Lucrări de toaletare:

1) Arbori

a) Arbori foioi i pomi fructiferi:

• arbori aparţinănd tuturor speciilor

- vor fi eliminate arpanteie i ramurile uscate, frânte sau fisurate;
- vor fi eiiminate cioturiie de arpante sau ramuri rezultate în urma wperii acestora sau a
aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior
- vor fi eliminaţi lujerfl lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi la baza
twnchiului) i de pe sarpantele acestora;
- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu crestere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu axul de
cretere (vezi Fig. 4) si care, prin frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care
le ating (fac excepţie exemplarele cu crestere fastigiată specifică precum Populus nigra
‘ltalica', Quercus robur Fastigiata', etc.);
- vor fi îndepărtate sarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeai direcţie)
arpanteIe ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări coroana I de a
asigura o dezvoltare optimă a arborelui;
- în cazul cioturilor de sarpante aflate sub presiune (respectiv segmente de arpante care
suportă greutatea unor ramuri cu cretere ascendentă prinse de acestea la un unghi
apropiat de 900

- vezi ig. 4) se va proceda la indepărtarea ramurilor carq generează
presiunea şÍ la realizarea de tăień (adaptate particularřtăţilor de cretere ale speciei din
care face parte exemplarul de arbore vizat) care să stimuleze noi creteri capabile să preia
direcţia de dezvoltare a respectivei arpante, iar in cazui in care acest lucru nu este posibil
se va proceda Ia îndepărtarea în totalitate a arpantei, până la inelul de calusare pentru a
permite vindecarea rănilor rezultate (vezi Fig. 5 i Fig. 6);
- în cazul cioturilor de arpante cu diametre ale capătului Iiber mai mici de 10 centimetri se
vor realiza tăieri (adaptate particuiarităţilor de crestere aie speciei din care face parte
exemplarul de arbore vizat) care să stimuleze noi cresteri capabile să preia direcţia de
dezvoltare a respectivei sarpante, iar în cazul în care acest Iucru nu este posibil se va
proceda1 după caz1 la scurtarea arpantei până Ia nivelul următoarei ramuri adaptate să
mndeplinească acest rol sau la îndepărtarea in totalitate a arpantei, până la inelul de
calusare pentru a permite vindecarea rănilor rezultate (vezi Fig. 5 i Fig. 6);
- cioturiie de arpante pe care nu mai sunt prinse alte ramuri I care în consecinţă nu mai
contribuie adecvat la formarea structurii generale a coroanei vor fi tăiate până la inelul de
calusare pentru a permite vindecarea răniior rezuitate (vezi Fig. 5 i Fig. 6) chiar dacă de
eie sunt prinse cresteri recente (lujeri lacomi apăruţi în ultimii 2-3 ani ca urmare a stimulărH
generate de dispariţia vârfului arpantei);
- cioturile de ramuri cu diametre ale capătuiui liber mai mari de 5 centimetri vor fi scurtate
până Ia nivelul următoarei creteri capabile să preia direcţia sa de dezvoltare, iar în cazui
în care acest iucru nu este posibii se va proceda ia tăierea acesteia de la punctui de
inserţie pe sarpantă.
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ramură cu crcstere
cvasl-verltlcală

ciot de arpantă
sub preslune

Iujer Iacom

Iujer Iacom

l I
Fig. 4 - Probleme care fac obiectul tăierUor aplicate arbori foio$ i pomilor fructiferi

—

Fig. 5 - Tăiere realizată corect, prin eliminarea arpantei sau ramurii până Ia ineluI de
calusare, care permite închiderea rănü
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arbori care obturează vizibilitatea indicatoarelor rutiere sau a
semafoarelor

- vor fi eliminate crengile, ramurile i / sau lujerfl lacomi (crescuţi pe trunchiul arborilor sau
pe sarpante) care obturează vizibilitatea indicatoarelor rutiere sau a semafoarelor;
- reducerea sarpantelor se va realiza doar în cazuri excepţionale, respectiv atunci când
acestea sunt inserate pe trunchi la un nivel mai mic de 3,50 m, iar prezenţa lor propriu-zisă
obturează vizibilitatea indicatoarelor rutiere sau a semafoarelor;
- pe lâpgă asigurarea vizibilităţii în trafic, intervenţflle vor viza i restabilirea unei forme
echiiit*ate a coroanei arborelui supus intervenţiei pentru asiurarea verticalităţi i
stabilităţń acestuia (vezi F/g. 7).

Fig. 6 - Tăiere realizată incorect, care nu permite închiderea rănii, încurajând astfel
instalarea de bolilor sau dăunătorilor, $ care are ca rezultat ulterior formarea de
scorburi

Fig. 7 - Realizarea tăierilor pentru asigurarea vizibflită ţii semnelor de circula ţie $
pentru restabflirea unei forme echilibrate a coroanei
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• arbori care afectează instalaţiile aeriene stradale sau corpurile de
iluminat pe timp de noapte

- vor fi reduse ramurile i crengile arborilor care intră în contact cu aceste echipamente pe
o distanţă de până Ia 1,50 metri faţă de obiectele propriu-zise (vezi Fig. 8);
- în acest caz tăiedle nu vor viza arpanteIe arborilor;

‘*

arbori care afectează alte obiecte de mobilier urban, monumente
funerare, statui precum i alte elemente de decor

- vor fi reduse ramurile i crengile arborilor care intră în contact cu aceste
obiecte pe o distanţă de până Ia 1,50 metri în vederea degajărh respectivelor elemente;
-în acest caz tăierile nu vor viza arpanteIe arborilor.

• arbori care afectează faţađele clădirilor

- vor fi reduse ramurile i crengile arborilor care ating faţadele clădirBor pe o distanţă de
maxim 1,50 metri de Ia acestea;
- în acest caz tăiehle nu vor viza arpanteIe arbońlor;
- întrucât rolul vegetaţiei arborescente urbane este acela de a imbunătăţi microclimatul
orasului prin umbrirea suprafeţelor minerale plane i a clădirilor precum i reţinerea
prafului din atmosferă prin intermediul invelisului foliar, tăierile aplicate arborilor din
vecinătatea clădirilor nu vor viza micsorarea volumului coroanelor pentru a veni în
intâmpinarea cererilor punctuale ale cetăţenilor cu privire Ia îmbunătăţirea recepţiei W
satelit, mărirea gardului de însorire a unor imobile sau atenuarea problemelor sezoniere
(căderi de frunze, de seminţe, de fructe, etcj;

• arbori care afectează circulaţia pietonală

- în cazul arborilor care intră în contact cu f]uxurile de circulaţie pietonală, se vor aplica
tăieri care au ca scop ridicarea coronamentului Ia 2,50 metri înălţime (vezi Fig. 9);

viza cu precădere ramurile i crengile

Fig. 8 - !ndepărtarea ramuriIor $ crengiIor unui arbore ťaţă de un corp de Uuminat

- tăierile pentru ridicarea coronamentului vor
poziţionate sub nivelul de 2,50 metri înălţime;
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- arpanteIe înserate sub nivelul de 2,50 metri vor fi suprimate numai în cazul în care au o
dispunere orizontală care menţine ramurile i crengile aferente sub acest nivel minim;
- sarpantele înserate sub nivelul de 2,50 metri vor fi păstrate dacă au o dispunere
ascendentă care permite plasarea ramurilor I crengilor aferente peste acest nivel;
- în cazul arborilor amplasaţi în raza de acţiune a autovehiculelor de salubritate sau
intervenţie (circulaţii auto ocazionale I de urgenţă) ridicarea coronamentului se va face
până Ia nivelul de 3,50 m;

• arbori care afectează circulaţia autovehiculelor

- în cazul arborilor care intră În contact cu luxurile de circulaţie auto (indiferent dacă fac
sau nu parte dintr-un aliniament stradal propriu-zis), se vor apUca tăieri care au ca scop
ridicarea coronamentului Ia 4,00 metri înălţime;
- tăierile pentru ridicarea coronamentului vor viza cu precădere ramurile i crengile
poziţionate sub nivelul de 4,00 metri înălţime;
- arpanteIe înserate sub nivelul de 4,00 metri vor fi supdmate numai în cazul în care au o
dispunere orizontală care menţine ramurile i crengiie aferente sub acest nivel minim;
- arpantele înserate sub nivelul de 4,00 metri vor fi păstrate dacă au o dispunere
acendentă care permite plasarea ramurilor i crengilor aferente peste acest nivel;

• arbori cu trunchiuri înclinate

- în cazul arborilor ale căror trunchiuri au o înclinaţie mai mare de 45° se vor realiza tăieri
care au ca scop reducerea uniformă (vezi Fig. 10) a % din volumul total aI coronamentului

(a) (b)

Fig. 9- Ridicare a coronamentuiui arborflor care afectează circulaţia pietonală:
(a) situaţie iniţială; (b) situaţie după aplicarea tăierflor de ridicare a

coronamentului
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în vederea uurărU presiunii exercitate asupra trunchiului i a evitărh frângerii sau
prăbuirU respectivelor exemplare;

- în cazul arborilor ale căror trunchiuri au o înclinaţie între 25° i 45° se vor realiza tăieri
care au ca scop reducerea uniformă (vezi Fig. 10) a % din volumul total aI coronamentului
doar dacă această înclinare este asociată cu răni vechi ş necicatrizate Ia nivelul
trunchiului, aI coletului ş sau aI rădăcinilor aflate Ia suprafaţa solului care afectează mai
mult de 14 din circumferinţă trunchiului, coletului i I sau a suprafeţei care înglobează
sistemul radicular expus;
- în cazul arborilor ale căror trunchiuri au o înclinaţie între 25° ş 45° se vor realiza tăieri
care au ca scop reducerea uniformă (vezi Fig. 10) a % din volumul total aI coronamentului
doar dacă această inclinare este asociată cu scorbud Ia nivelul trunchiului i I sau aI
coletului (în cazul acestor exemplare se recomandă ţinerea sub observaţie stńctă ş
decIanarea procedurilor de defrisare i înlocuire în momentul în care debilitarea reduce
cu mai mult de 50% viabilitatea arboreluD;

:

_ ____

I

(a) (b)

Fig. 1O - Reducerea uniformă a coronamentului unui arbore:
(a situaţie iniţială; (b,) situaţie după aplicarea tăierilor

pentru reducerea coronamentului

• arbori de talie medie i mare (vezi Fig. 11) care au realizat înălţimi de
peste 15 m

- se vor reaflza tăieri care au ca scop reducerea uniformă (vezi Fig. 10) a % din volumul
total aI coronamentului dacă exemplarul vizat prezintă răni vechi ş necicatrizate Ia nivelul
tulpinü, aI coletului I arpante si / sau aI rădăcinilor aflate Ia suprafaţa solului care
afectează mai mult de 14 din circumferinţă tulpinü, coletului i / sau a suprafeţei care
înglobează sistemul radicular expus;
- se vor realiza tăień care au ca scop reducerea uniformă (vaz/ Fig. 10) a % din volumul
total aI coronamentului dacă exemplarul vizat prezintă scorburi Ia nivelul
tulpinii/arpanteIor ş I sau aI coletului (în cazul acestor exemplare se recomandă ţinerea
sub observaţie stňctă ş decIanarea procedurilor de defriare ş înlocuire în momentul în
care debilitarea reduce cu mai mult de 50% viabilitatea arborelui);
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- in cazul exemplarelor apartinând speciilor care fac parte din Genul Populus (cu excepţia
formelor piramidale / fastigiate) se vor realiza tăieri care au ca scop reducerea uniformă
(vezi Fig. 10) a % din volumul total aI coronamentului în vederea evitărh producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea ramurilor;

M1 M2 M3
Fig. 11 - Clasificarea arborilorîn funcţie de înălţimea atinsă Ia maturitate

M1 - arbore de mărimea 1, cu o înălţime de peste 25 metri (specii precum Acer
pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Platanus x acerifolía, etc.);

M2 - arbore de mărimea a II-a, cu o înălţime cuprinsă între 15 i 25 metri (specii
precum Acer campestre, BetuIa pendula, TiJia cordata, etc.);

M 3 - arbore de mărimea a III-a, cu ă înălţime cuprinsă între 7 i 15 metri (specii
precum Acer monspessuianum, Koeĺreuteria paniculata, Saĺix babilonica, etc.).

• arbori tineri i pomi fructiferi

- tăieri de formare, întreţinere a coronamentului i tăieri de frucťiřicare având in vederea
menţinerea formei coroanei i a viabilităţfli exemplarelor.

NOTĂ:
•• În cazul aplicării tăierilor de regenerare, acestea se vor executa în

etape succesive pe o durată totală de 4-5 ani, conform unui program bine stabilit,
neputându-se astfel încadra în Iucrările curente aplicate vegetaţiei arborescente.
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+ in cadrul prezentului document termenii utilizaţi mai sus cu privire Ia
structura generală a arborilor foioi au înţelesurile din imaginea de mai jos:
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b) Arbori răsinosi:

- vor Fi eliminate ramurile uscate, frânte sau fisurate;
- vor fi eliminate cioturile de ramuri rezultate în urma ruperfl acestora sau a aplicării unor
tăieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi reduse ramurile care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de maxim 1,50 metri de
Ia acestea;
- vor fi reduse ramurile de Ia baza coroanei în cazul exemplarelor care obturează
vizibilítatea indicatoarelor rutiere sau a semafoarelor;
- in cazul arborilor care intră în contact cu fluxuńle de circulaţie pietonală, se vor aplica
tăieri ale ramuńlor de Ia baza coroanei care au ca scop ridicarea coronamentului Ia 2,50
metri înălţime;
- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie pietonală, dar care se află
în raza de acţiune a autovehiculelor de salubritate sau intervenţie (circulaţii auto
ocazionale I de urgerđă) ridicarea coronamentului se va face până Ia nivelul de 3,50 metri
înălţime;
- in cazul exemplarelor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie auto (indiferent dacă
fac sau nu parte dintr-un aliniament stradal propriu-zis), se vor aplica tăieri care au ca
scop ridicarea coronamentului Ia 4,00 metri înălţime.
- Iucrarea de tăiere se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor
mari - sfârsitul iernii, înainte de pornirea în vegetaţie, numai pe Iemn tânăr.

NOTĂ:
•:• În cazul arborilor răinoi nu se vor realiza tăieri care implică reducerea

inălţimii, respectiv eliminarea Iujerului terminal ce permite dezvoltarea plantei (cretere
monop9dială). În cazul arborilor care au o înclinaţie mai maqe de 49 precum i în cazul
exemplarelor care prezintă scorburi Ia nivelul trunchiului silsau aI coletului se recomandă
ţinerea sub observaţie strictă i decIanarea proceduhlor de defriare i înlocuire în
momentul în care debilitarea reduce cu mai mult de 50% viabilitatea arborelui.

2) Arbuti

• arbuti foioi cu frunze caduce (frunze cazătoare)

- pentru toate speciile: - tăieri de întreţinere anuale, în perioada de repaus vegetativ,
după trecerea gerurilor mari - sfârituI iernü, înainte de pornirea în vegetaţie (eliminarea
ramurilor uscate, rănite, bolnave, a drajonilor crescuţi Ia distanţă de baza plantei, a
Iăstarilor Iacomi, a ramurilor slabe i a celor care se încruciează, etcj, pentru a favoriza
formarea de noi Iăstari floriferi, bine înfrunziţi până Ia bază;
- pentru speciile cu înflorire de primăvară: — tăieri specifice de stimulare a
înflorituluilfructificării, după înflorire.
- pentru speciile cu înflorire de vară: — scurtarea Iemnului tânăr viguros pentru
stimularea refacerii tufei i înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după trecerea
gerurilor mari - sfârituI iernii, înainte de pornirea în vegetaţie (Iuna februarie, mańie)
- pentru plantele îmbătrânite: — se vor executa tăieri de regenerare (rărirea tufelor prin
suprimarea unor ramuri (1/5-114 din totalul ramurilor), impreună cu Iemnul bătrân pe care
se inseră ş eliminarea ramurilor degarnisite, epuizate (Ia exemplarele îmbătrânite, cu
procent mare de uscături);

Bd. Regna Eísabea ‚t 47, cod poştal 050013. seo15, Buctnşti, Ron
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arbustii foiosi cu frunze persistente (verzi in tot timpuł anului)

- pentru toate speciile: - se vor elimina ramurile uscate, rupte sau bolnave i se vor
executa usoare scurtări pentru îndesirea ş echilibrarea formei;
Lucrarea se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor mari -

sfâritul iemii, inainte de pornirea in vegetaţie (februarie - aprilie);
- pentru formele arhitecturale (topiaria sau tunse): — se vor face tăieri de intreţinere
primăvara, înaintea pornirii în vegetaţie (februarie — martie) i după maturarea Iăstarilor
nou crescuţi (iunie), dar nu se va opera pe lemnul lipst de frunze sau de muguri vizibili.

arbutii răinoi

- pentru toate speciile: - usoare tăieri de corecţie a ramurilor cu poziţie defectuoasă I
eliminarea ramurile uscate, frânte, dar nu se va opera pe Iemnul Iipsit de frunze. Lucrarea
se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârituI iernü,
înainte de pornirea în vegetaţie (februarie — aprilie);

11. lgienizare zonă idegaiare arbori de corpuri străine

- eliminarea exemplarelor răsărite spontan cu e 1-5 cm, care nu au spaţiu de dezvoltare
sau se af]ă Ia distanţă mai mică de 5 metri de clădiri;
- eliminarea corpuhlor străine (inclusiv Iiane), a indicatoarelor i a reclamelor fixate pe
twnchiurile/ ramurile arbońlor.

111. Tratamente fitosanitare

- se vor aplica obligatoriu materialului dendrofloriol, în vederea combaterii bolilor i
dăunătorilor care in timp duc Ia instalarea timpurie a declinului biologic/ uscarea
materialului dendrologic/floricol.

MENTIUNI OBLIGA TORII:

A) arboriiÍarbustii situati în spatiile verzi încadrate în “Lista Monumentelor
istorice, a zonelor de protectie a acestora si în zonele construite proteiate"
vor intra sub incidenta prevederilor acestei adrese si a anexelor nr. 1, nr. 2 si
nr. 3 numai însotite de avizullacordul Ministerului Culturii;

B) asupra arboriIorlarbutiIor situaţi în parcurile definite conform prevederilor
Legii nr. 2412007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor (art. 4, Iit. a) i care nu se incadrează Ia punctul A,
(secţiunea Menţiuni Obligatorii) - se vor executa numai Iucrări de formare i
întreţinere (specificate în ANEXA nr. 1);

C) pentru intervenţia asupra arborilor înclinaţi, uscaţi, scorburoi, dezrădăcinaţi,
etc., care nu se încadrează Ia punctul A (secţiunea Menţiuni Obligatorii)
pentru care pericolele generate nu pot fĺ înlăturate prin aplicarea Iucrărilor
menţionate în Anexa nr. 2, administratorul Iegal aI terenului va solicita Direcţiei
de Mediu din cadrul PMB, emiterea punctuală a avizului de specialitate.

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureştt Rom%ga
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Anexa nr. 3 Ia adresa D.M. nr. 9370124.09.2018

Periodic, În ziua de Iuni a săptămânii anterioare săptămânii în care se vor executa
Iucrările prevăzute în anexele nr. 1 i nr 2, aveţi obligaţia transmiterii către Primăria
Municipiului Bucuresti - Direcţia de Mediu - Serviciul Monitorizare Spaţii Verzi, a graficului
de Iucrări cu precizarea datei calendaristice, orei, amplasamentul (strada, bulevard, sosea,
număr post&, parc, etc.) în care se vor desfăsura Iucrărüe respective.

Graficul de Iucrări va i transmis in format electronic pe adresele de e-mail:
viorel.dumbrava@pmb.ro I IiIiana.bogdanpmb.ro i in ťormat hârtie pe adresa B-dul
Regina Elisabeta nr. 16, Clădirea A.F.I., etaj 4, secretariatul Direcţiei de Mediu.

În baza informaţfllor transmise de dvs., personalul din cadrul Direcţiei de Mediu va
participa alături de echipele dvs, în vederea monitorizădi Iucrărilor ce se vor executa in
teren.

Totodată, vă rugăm să comunicaţi până Ia data de 04.10.2018, pe adresele de e
mail mai sus menţionate1 datele de contact ale unui reprezentant din cadrul instituţiei dvs.
care să asigure suportul în derularea acestei activităţi.

După efectuarea Iucrărilor prevăzute în Anexele nr. i nr. 2, vă rugăm să
comunicaţi pentru fiecare tip de Iucrări — specia arborilorÍarbu$ilor, număr
arborilarbu$i aferent speciei Ia care a fost aplicată intervenţia respectivă i
amplasarea acestora:

- până pe data de 13.01.2019, pentru Iucrările executate în perioada

25.09.2018 - 31.12.2018, I
- până pe data de 15.05.2019, pentru Iucrările executate în perioada

01.01.2019 - 30.04.2019.
Informaţiile solicitate anterior vor fi transmise în format electronic, pe adresele de e

mail: viorel.dumbrava@pmb.ro ş IiIiana.bogdanpmb.ro i in format hârtie pe adresa B
dul Regina Elisabeta nr. 16, Clădirea A.F.I., etaj 4, secretańatul Direcţiei de Mediu.

Bd. Rega Esabeta rw. 47. ctd poştal OCO13, sedor 5. DJa.BşU. Ramáa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE

PRIMĂRIA SECTOR 1- B-dul Banu Manta nr. 9, sector 1
ADMINISTRAŢ[A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1- B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1
ADMINISTRAŢ[A UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂŢILOR
SANITARE PUBLICE - B-dul Poligraflei nr. 4, seçlor 1

PRHVIĂRIA SECTOR 2 - Str. Chiństigiilor nr. I 1-13, sector 2
ADMINISTRAŢ[A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2-
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA

os. Electronicii nr. 44, sector 2
PATRIMONIULUI IMOBILIAR - Str. Luigi

Gaivani nr. 20, sector 2

PRIMĂRIA SECTOR 3 — Ca]ea Dudesti nr. 191, sector 3
PS3 - DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC - SERVICIUL INSPECŢIE
PARCURI, Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

PRIMĂRIA SECTOR 4 - DIRECŢIA GOSPODARIRE LOCALĂ - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND
ARENA, et. 1, sector 4

PRIMĂRIA SECTOR 5 - DIRECŢIA GENERALĂ OPERATIUNI 1 DIRECŢIEI TEHNICE i
VERIFICARE INVESTIŢII EDILITARE — Serviciul Administrare Spaţii Verzi — str, Fabrica de
Chibńturi nr 9- I 1, Sector 5
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRAŢW PUBLICĂ LOCALĂ- SERVICIUL
ADMINISTRARE UNITĂŢI DE INVĂŢĂMANT - str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

PRIMĂRIA SECTOR 6 - Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6 — Intrarea Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 — Splaiul Independenţei nr. 315-3j7, sector 6

ADMINISTRAŢIA CĽVIITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE - Intrarea Serelor nr.l, sector 4

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI - B-dul Bucuresti-Ploiesti nr. 8B,
sector 1

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ - Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector l

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR, SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI - Str. Sf. Ecaterina nr. 3,
sector 4

Spre tiinţă, -

-REGIA AUTONOMA de TRANSPORT
B-dul Dinicu Golescu nr 1, sector I
-S.C. LUXTEN S.A.
Str. Parâng nr. 76, sector l
-ADMINISTRATL& STRAZILOR
Str Domniţa Ancuţa nr. I, sector 1

BUCUREŞTI

Nr. 509/28.01.2019

Bd. Regína Elisabcta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, România

ŢeI: 021.30555.00
hup://www,pmb,w



Pentru asigurarea unui mediu de viată sănătos, în conformitate cu prevederile art. 70 din OUG
nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările i completările ulterioare, autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia să menţină i să întreţină spaţiile verzi, parcurile, spaţiile
verzi aferente unităţilor de învăţământ (crese, grădiniţe, coli, licee), aliniamentele de arbori i
perdelele de prolecţie stradală.

In conformitate cu prevederile legale, administratorii spaţiilor verzi publice au obligaţia de a
realiza măsurile de protecţie i conservare a spaţiilor verzi, de a elabora i aplica măsuri privind
aducerea i menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, de a întreţine arborii i
arbustii, de a asigura măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile ş
desprinderile arborilor ş elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a
stării fltosanitare precare prin executarea lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care
afectează siguranţa traficului pietonal i rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum i a celor de
pe traseul reţelelor aeriene, etc.

Ţinând cont de fenomenele meteorologice extreme din perioada 24-27.01.2019 i având în
vedere numeroasele incidente înregistrate i prezentate în cadrul mass-media, solicităm
administratorilor legali ai spaţiilor verzi publice de pe raza Municipiului Bucureti, să transmită cu
celeritate, până ceI târziu vineri 01.02.2019, orele 14 următoarele informaţii

- numărul total de intervenţii pe raza fiecărui sector care au constat în descongestionarea zonei
prin ridicarea arpanteloríramurilor prăbuite

- numărul total de intervenţii pentru arborü prăbuiţiĺdezrădăcinaţi pe raza sectorului ş
centralizarea locaţiilor în care au fost necesare intervenţiile de urgenţă asupra materialului
dendrologic ş tipul acestora (ex.: dezrădăcinat — defrişat material dendrologic; prăbuşit — ridicat
material dendrologic).

Raportarea va fl transmisă în format tabelar, conform modelului anexat ş comunicată prin
adresa de e-mail relatüpublice@pmb.ro cu menţiunea Direcţia de Mediu.

Nr.crt, Număr de arbori AmplasamentĺLocalizare
dezrădăcinaţi/prăbuiţi arborii

(str. Ibulevardlzonă)

1 2 3

Menţionăm, că în conformitate cu art.6, pct. 4) din Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea
materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. In locul arborilor dezafectaţi se vor efectua
plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Cu consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. cod poştal OECQI 3, sector 5, Ducureşti, Romănia
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ĺa
PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 ronan2l9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE

PRIMĂRIA SECTOR 1- B-dul Banu Manta nr. 9, sector 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1- B-dul Poligrafiei nr. 4,
sector 1
ADMINISTRAŢIA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR I
UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

PRIMĂRIA SECTOR 2 - Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2- os. Electronicii nr. 44, sector 2
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
IMOBILIAR - Str Luigi Galvani nr. 20, sector 2

PRIMĂRIA SECTOR 3 — Calea Dudesti nr. I 91, sector 3
PS.3 - DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC - SERVICIUL
INSPECŢIE PARCURI, Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

PRIMĂRIA SECTOR 4 - DIRECŢIA GOSPODARIRE LOCALĂ - B-dul Metalurgiei nr.
12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

PRIMĂRIA SECTOR 5 - DIRECŢIA GENERALĂ OPERATIUNI I DIRECŢIEI
TEHNICE i VERIFICARE INVESTIŢII EDILITARE — Serviciul Administrare
Spaţii Verzi — str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 -

DIRECŢIA GENERALA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - str, Fabrica de
Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

PRIMĂRIA SECTOR 6 - Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6 — Intrarea Av. Caranda Gheorghe
nr 9, sector 6
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 — Splaiul Independenţei nr 315-317, sector 6

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE - Intrarea
Serelor nr. l, sector 4

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI - B-dul Bucureti
Ploiesti nr. 8B, sector l

ADMINISTRAŢIA GRÁDINA ZOOLOGICĂ - Str Vadul Moldovei nr. 4, sector 1

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR, SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI - Str. Sf.

Nr. 7181 04.02.2019 U4. rLŘ LUW

Ecaterina nr. 3, sector 4

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşti. Ramánia

Td: 021305.55.00
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Având în vedere obligaţiile ce vă revin în calitate de administratori legali ai spaţülor
verzi publice de pe raza Municipiului Bucureti, precum i numeroasele sesizări înregistrate
la nivelul Direcţiei de Mediu — PMB cu privire la materialul dendrologic situat pe domeniul
public al Municipiului Bucureti, afectat de condiţüle meteorologice extreme înregistrate în
perioada 24-27.01.20 19 (arbori prăbuiţi i/sau în pericol de prăbuire datorită dezrădăcinăńi,
arpante/ramuri rupte/frânte), material dendrologic care nu a fost ridicat până la data
prezentei de pe aceste spaţii, revenim la adresa transmisă de Direcţia de Mediu nr.
509/28.01.2019, cu precizarea că, potrivit art. 6, alin. 4), lit. a) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în astfel de cazuri, aveü obli2atia:

de a acţiona de urgenţă pentru scoaterea rădăcinilor i de a ridica materialului
lemnos rezultat în urma prăbuirii arbori1or/arbutiIor, în vederea
decongestionării zonei;

• de a înlătura arborii care au fost afectaţi de aceste fenomene meteorologice
nefavorabile prin dezrădăcinare parţială ş prezintă înclinare a trunchiurilor
până la unghiuri care pun în pericol siguranţa cetăţenilor ş a autovehiculelor;
Pentru acesti arbori se vor face fotografii relevante, în scop justiflcativ al
efectuării acestui tip de operaţie, în cazul unor eventuale reclamaţii. Menţionăm
că fiecare fotografle, din dosar se va tampila i va purta semnătura
reprezentantului administratorului domeniului public al terenului pe care se
află vegetaţia ilustrată în fotografle;

• aplicării tăierilor de corecţie Ia arborii deterioraţi ca urmare a frângerii i
prăbuirii de ramuri/arpante/arbori din vecinătate care au produs dezechilibre
în coronamentele acestora, astfel încât să fie înlăturat pericolul producerii
accidentelor umane sau a pagubelor materiale, se vor efectua în baza adresei nr.
9370 din 24.09.2018, nefiind necesară solicitarea ş emiterea unui aviz de
specialitate din partea Direcţiei de Mediu în perioada de valabilitate a adresei
sus menűonate (30.04.2019).

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de
a anunţa în scris Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. asupra plantărilor în compensare
efectuate în raport de 1:1, în prima perioadă optimă de plantare din primăvara anului 2019,
în compensarea arbodlor defriaţi/prăbuiţi. Menţionăm că materialul dendrologic tânăr
trebuie să îndeplinească caracteristicile tehnice optime (circumferinţă trunchi/înălţime)
precizate în Iiteratura de specialitate, astfel încât acest material să asigure un procent ridicat
de prindere.

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cod pcştal O513, secţor 5, Bucureşti, România
Tel: 021305.55.00
httpilwww.pmb.ro



Centrahzarea pe tipurile de lucrări
conform modelului anexat i comunicată
menţiunea Direcţia de Mediu.

sus menţionate, va fi transmisă în format tabelar,
prin adresa de e-mail relatiipublice@pmb.ro cu

Nr.crt, Număr de arbori Număr de arbori AmplasamentlLocalizare
dezrădăcinaii/prăbusiti asupra cărora s-a arborü

intervenit în (str. /bulevard/zonă)
coronament

1 2 3 4

Vă mulţumim pentru colaborare.

Cu consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaiia POPA

Red. EC/04.02.2019

Â$CMIT:
ExeŞstina ENACHE

Bd. Regina Eńsabea nr 47. c ştaI O51 3, sector 5. Bucureşt. Romănia

T&: 021.30555.00
hUpi/vnwą.pmbro
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CĂTRE

PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞI1
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Pl9.eu

11, Sector 5

Manta nr. 9, sector 1
PUBLIC SECTOR 1- B-dul Poligrafwi nr. 4,

DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNWERSITAR ŞI

Nr. 2447/28.03.2019

PRIMĂRIA SECTOR 1- B-dul Banu
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI
sector 1
ADMIMSTRAŢIA UEITĂŢILOR
UMTAŢILOR SANITARE PUBLICE - B-dul Poligrafiei nr. 4, scctor I

PRIMĂRIA SECTOR 2 - Str Chiristigiilor nr. I 1-13. sector 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2- os. Electronicii nr. 44, sector 2
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMJNISTRAREA PATRJMONIULUI
IMOBILIAR - Str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2

PRIMĂRIA SECTOR 3 — Calea Dudcşti nr. I 91, sector 3
PS.3 - DIRECŢIA ADMINISTR4RFA DOMENJULUT PUBLIC - SERVICIUL
INSPECŢIE PARCURT, Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

PRIMĂRIA SECTOR 4 - DIRECŢIA GOSPODAMRE LOCALĂ — B-dul Metalurgiei nr.
12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

PRIMĂRIA SECTOR 5 - DIRECŢIA GENERALĂ OPER&TIUNI ŞI DIRECŢ1EI
TEHNICE şi VERIFICARE INVESTIŢII EDILITARE — Serviciul Administrare
Spaţii Verzi — str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 -

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ- SERVICJUL
ADMINJSTRARE Uî'HTAŢI DE INVAŢAMANT - str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-

PRIMĂRIA SECTOR 6 - Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULLR PUBLIC SECTOR 6 — Intrarea Av. Caranda Gheorghe
nr. 9. sector 6
ADM[NISTRAŢIA ŞCOLROR SECTOR 6 — Splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6

ADMIMSTRAŢIA CIMJTIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE - Intrarea
Serelor nr. 1, sector 4

ADMJNISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI - B-dul Bucureti
Ploieşti nr. 8B, sector 1

ADMIMSTRAŢIA GRÂDINA ZOOLOGICĂ — Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1

ADMINJSTRAŢIA SPITALELOR, SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI - Str. Sí.
Ecaterina nr. 3, sector 4

Bd. Regina ERsabeta nr. 47. cod poştal 050013. sedcr 5. Bwseşb. Romáia
Te1: 021.305 5500
hhp INňw, pmb.ro



Avűnd în vedere adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370 din data de 24.09.2018, adresă cu

caracter de aviz general prin care adminisiratorii legali ai spaţiilor verzi publice situate pe

raza Municipiului Bucureti pot efectua lucrări de întreţinere, formare şi regencrare a

arborilor i arbutilor situaţi pe spaţiile verzi publice íară a fi necesară solicitarea punctuală

către Direcţia de Mediu din cadrul Prirnărici Municipiuĺui Bucureti privind emiterea avizului

de specialitate şi luând în considerare temperaiurile ridicate, care au depăit în lunile

februarie şi martie temperaturi de peste 20°. temperaturi cu mult peste nornialul acestei

perioade a anului, fapt ce a dus la pomirea timpuric în vegetaţie a rnatcrialului dendrologic vă

comunicăm că începând cu data de 01.04.2019 prevcderile adresei sus menţionate Ęi

incetează aplicabilitatca.
Menţionăm că rcalizarea ţăierilor în perioada de vegetaţie duce la debiliiarea

considerabilă a fondului vegetal arborescent aI oraului şi are o inĺluenţä negativă asupra

echilibrului biologic al acestuia.
ln sprijinul celor rnenţionate rnai sus, inscrăm punctele de vedere ale Departamentułui

Peisagistică đin cadrul Facultăţii de Horticultură Universitatea de tiinţe Agronomice i

Medicină Veterinară — Bucureşti care specifică
- “Toale Ĺucrările de tăiere ale arborilor (de formare, imreţinere, regenerare) se

execută numai în perioada de repans vegeĺativ, la sfarşitul iernii, inainte de pornirea în

vegetaţie."
- .Nu se indepărtează mai tizť/t de !S% din potenţiahdfoUar d unui arbore nzatur, într—

un semn de vege!aie."
- Tăieri/e de eliminare a uscăžurilor, a ramurilor bolnave sau rupte, fá,zte, crăpae,

se požface oricónd în iimpul anului, exceptând perioadele caniculare."
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