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COMUNICAT DE PRESĂ 
Gestionarea arborilor și îmbunătățirea calității spațiilor verzi, prezentate în 
sesiuni de instruire pentru arboricultură urbană, la Reșița și la Constanța 

 

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, în parteneriat cu companiile Enel și 
E-Distribuție, continuă și anul acesta colaborarea în cadrul campaniei pentru 
creșterea calității spațiilor verzi din interiorul localităților, prin protejarea 
arborilor de agrement. Demersul are ca scop îmbunătățirea zonelor verzi din 
interiorul localităților prin protejarea arborilor și înglobează o gamă variată de 
evenimente desfășurate în mai multe zone ale țării, precum Banat, Muntenia și 
Dobrogea. 

Componente esențiale ale campaniei sunt cursurile de arboricultură dezvoltate pentru  
instituțiile administrațiilor publice locale care se ocupă de gestionarea spațiilor verzi. 
Cursurile vizează gestionarea arborilor în spațiul urban, tomografierea arborilor 
veterani și detectarea anumitor factori de stres ce afectează sănătatea acestora.  

Un curs de arboricultură a fost implementat între 21 și 23 septembrie 2022 la Reșița, 
unde beneficiari direcți ai acestui demers au fost reprezentanți ai Serviciului Public – 
„Direcția de Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul 
de Iluminat Public și Deszăpezire” precum și reprezentanți ai mai multor primării 
de comune din Județul Caraș-Severin care se ocupă de gestionarea spațiilor verzi 
din intravilanul localităților.  

De asemenea, un curs similar a fost realizat și la Constanța, în perioada 19-21 
octombrie 2022, la acesta participând reprezentanți ai Primăriei Municipiului 
Constanța și ai companiilor care se ocupă cu gestionarea arborilor de agrement.  

Cursurile de arboricultură au inclus o sesiune de pregătire teoretică și o etapă de 
pregătire practică în cadrul căreia au fost abordate diverse problematici precum 
evaluarea stabilității arborilor, aplicarea tăierilor în coronamentele arborilor maturi și a 
celor recent plantați, precum și medierea conflictelor dintre arbori și diferite elemente 
constructive sau de infrastructură prezente în mediul urban. Specialiștii AsoP România 
și arboricultorii atestați la nivel internațional, reprezentanți ai ARA - Asociația Română 
de Arboricultură, au coordonat realizarea investigațiilor specializate și a intervențiilor 
de tăiere. Investigațiile și intervențiile în cauză formează baza necesară pentru o bună 
gestionare a vegetației din mediul urban și, totodată diminuează considerabil riscul 
apariției avariilor și a întreruperilor în alimentarea cu electricitate a consumatorilor. 
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Campania inițiată de AsoP România, în parteneriat cu companiile Enel și E-Distribuție, 
va continua anul acesta cu implementarea unor noi sesiuni de instruire dedicate 
administrațiilor publice locale, precum și cu organizarea de întâlniri și dezbateri 
realizate cu sprijinul specialiștilor români și străini. Acestea vor pune în discuție 
aspecte de referință pentru creșterea calității spațiului urban în general și a spațiilor 
verzi în particular. 

 

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP sprijină exercitarea profesiei de peisagist 
contribuind la reglementarea și promovarea acesteia atât la nivel național cât și internațional. 
De asemenea, organizația participă la dezvoltarea domeniului peisagistic și la conștientizarea 
publicului larg cu privire la problematicile referitoare la peisaj și mediul înconjurător, deopotrivă 
natural și antropic. Ca reprezentant al organizației profesionale europene - International 
Federation of Landscape Architects, European Region (IFLA EUROPE) - asociația acționează 
și pentru dezvoltarea unui cadru de viață durabil precum și pentru protejarea și conservarea 
patrimoniului istoric, cultural și natural. 

 

pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa persoanei de contact: 

dr. peisagist Diana Culescu, 0724 08 35 09, asopromania@gmail.com 

 


