
 

 

  

 

În lipsa unui Cadastru verde funcțional, informații despre avizele de toaletare și defrișare emise 

de Primăria Municipiului București sunt disponibile numai pe portalul Asociației Salvați 

Bucureștiul 

 

Prin hotărârea de consiliu general HCGMB nr. 304/2009 se instituie obligația efectuării unui 

cadastru verde și a unui registru verde. Cele două evidențe – în formă fizică și în formă de portal 

online – trebuie să inventarieze toate spațiile verzi din capitală și să publice toate avizele de 

toaletare și defrișare aprobate de Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București. 

 

Cu toate acestea, Primăria a realizat un singur portal online - http://regver.pmb.ro/ - unde sunt 

inventariați arborii și spațiile amenajate. Informații despre intervențiile asupra spațiilor verzi din 

București nu sunt disponibile nicăieri, astfel că cetățenii nu pot verifica în timp real legalitatea 

tăierilor sau toaletărilor. Cei care observă intervențiile asupra spațiilor verzi sunt nevoiți să se 

angajeze într-un demers mai amplu de sesizare a Direcției de Mediu și a Poliției locale, ceea ce 

presupune întârzierea în verificarea lucrărilor. Deseori, din cauza lipsei personalului în instituțiile 

abilitate, până se efectuează verificarea în teren, pagubele făcute sunt ireversibile. Din acest 

motiv, lipsa publicării informațiilor despre autorizările emise favorizează nerespectarea legii. 

 

Prin proiectul „Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai bune în 

București”, Asociația Salvați Bucureștiul își propune să ajute publicul să participe la deciziile 

administrației locale care ar putea avea impact asupra mediului. Printre aceste decizii se numără 

emiterea actelor de urbanism, care aprobă efectuarea unor construcții sau demolări, precum și 

intervenții asupra spațiilor verzi, acestea influențând calitatea mediului prin micșorarea spațiului 

verde, prin emisiile de noxe sau alte efecte colaterale. Pentru a verifica dacă investițiile se aprobă 

cu respectarea normelor de mediu și de urbanism, Asociația Salvați Bucureștiul a solicitat 

informații despre acestea de la instituțiile abilitate, inclusiv de la Direcția de Mediu. 

 

Pentru că instituția nu a oferit decât informații statistice despre avizele emise, Salvați Bucureștiul 

a inițiat litigii pentru a obține datele solicitate. În urma acestora, Direcția de Mediu a furnizat 

informații explicite despre intervențiile autorizate, iar Salvați Bucureștiul le-a publicat pe o hartă 

interactivă a investițiilor aflată pe pagina de internet a proiectului Asociației: Harta investitii 

(http://ab.salvatibucurestiul.ro/front-end/lista-si-parcursul-administrativ-al-documentatiilor/harta-

pagina/). 

 

Întrucât pe portalul Registrului verde nu există nicio informație cu privire la avizele de toaletare 

și defrișare, singurul loc în care acestea pot fi accesate este site-ul Salvați Bucureștiul. Acest 

demers permite cetățenilor să identifice intervențiile planificate în vecinătatea lor, iar site-ul a 

fost deja accesat de peste 2900 de persoane. 

 

 
Demersurile au fost realizate în cadrul proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai bune în 

București. Proiectul este realizat de Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică și 

finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra conținutului revine Asociației Salvați 

Bucureștiul și Fundației Centrul de Resurse pentru participare publică. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și 

norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații despre Fondul ONG accesați www.fondong.fdsc.ro. 
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