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Nr. B.011.01 / 29.07.2021 

 

Către:   Primăria Municipiului București  

 

În atenția: Domnului Nicușor Dan, Primar General 

Direcției de Mediu a Primăriei Municipiului București 

 

Referitor la: Colaborare pentru gestionarea Parcului Cișmigiu 

 

Stimate domnule Primar General, 

 

În baza protocolului de colaborare dezvoltat conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 

160/2016, Asociația Peisagiștilor din România - Filiala București vă propune realizarea unei 

cooperări care are ca scop salvarea și reabilitarea Parcului Cișmigiu.  

În acest sens, vă facem cunoscut faptul că organizația noastră poate asigura expertiza 

necesară pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de gestionare adecvat și poate atrage 

finanțări pentru realizarea propriu-zisă a activităților specializate înglobate de acest instrument 

director, având astfel potențialul de a prelua gestionarea Parcului Cișmigiu. Starea deplorabilă 

în care se află cea mai emblematică grădină istorică a României se datorează lipsei resurselor 

financiare aflate la dispoziția administrației publice locale, absenței expertizei necesare, 

precum și cadrului instituțional format din entități cu atribuții incerte sau contradictorii. 

Astfel, propunerea noastră are în vedere generarea unui exemplu pentru gestionarea 

spațiilor verzi atât pentru Municipiul București cât și pentru alte localități din România și, 

totodată, dorește să ofere o șansă de supraviețuire amenajării istorice a Parcului Cișmigiu în 

condițiile unei utilizări adaptate zilelor noastre.   

În încheiere dorim să ne exprimăm speranța că veți da curs propunerii Asociației 

Peisagiștilor din România - Filiala București pentru ca, împreună, să punem bazele unei 

gestionări corecte și coerente a spațiilor verzi din România și, în acest proces, să reușim 

salvarea Parcului Cișmigiu.  

 

Cu deosebită considerație,  

 

dr. peisagist Diana Culescu 

Vicepreședinte al  

Asociației Peisagiștilor din România - Filiala București 

 

m: +40 724 08 35 09 

e: office@asop.org.ro 


