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Acest document își propune să ofere o imagine de ansamblu cu 
privire la starea arborilor din Parcului Zaikin din Chișinău așa cum se 
prezintă ea în iulie 2016. De asemenea, materialul se constituie într-un 
instrument cu ajutorul căruia administrația publică a orașului poate 
să înceapă un proces judicios de gestionare a vegetației arborescente 
din acest spațiu, atât în ceea ce privește amenajarea acestuia cât și 
întreținerea propriu-zisă a arborilor existenți.

Carta Parcului Zaikin prezintă atât concluzii cu privire la starea 
generală a vegetației și planuri de ansamblu (pentru o ușoară identificare 
a problemelor întâlnite și a localizării acestora) cât și informații detaliate 
despre fiecare exemplar în parte. Pe lângă starea de fapt întâlnită în 
teren, documentul oferă și o serie de recomandări cu privire la pașii 
ce trebuie urmați în continuare pentru a menține integritatea fiecărui 
arbore sau pentru a ameliora o parte din probleme. De asemenea, 
sunt indicate problemele pentru care nu există soluții de rezolvare, 
dar care pot fi și trebuie ținute în continuare sub observație pentru a 
preîntâmpina viitoare accidente. 

Fișele elaborate pentru arbori înglobează informații care sunt 
raportate direct la intervențiile de gestionare specifice pentru vegetația 
de acest tip. Un exemplu în acest sens îl constituie vârsta arborilor care 
nu este abordată precum în cazul amenajamentelor silvice în cazul 
cărora vârsta arborilor este încadrată, în funcție de specie, în clase de 
vârste din 20 în 20 de ani (lucru extrem de greu de realizat în cazul 
arborilor din mediul urban care se confruntă cu multiple probleme și, 
astfel, deseori elementele care ajută la stabilirea vârstei sunt alterate). În 
schimb, în cazul acestei carte, arborii sunt plasați indiferent de specie în 
patru mari categorii - arbore nou, arbore tânăr, arbore matur și arbore 
bătrân - care indică direct intervențiile referitoare la întreținerea fiecărui 
exemplar și pot să contribuie în sine la dozarea eforturilor de gestionare 
a patrimoniului vegetal.

1. preambul

1



Pentru a realiza o imagine cât mai clară a situației actuale a 
vegetației, dar și pentru a putea urmări mai bine în timp evoluția stării 
acesteia, a fost realizată și o evaluare financiară a valorii fiecărui arbore. 
Valoarea pe care fiecare exemplar o are ca parte a actualei amenajări 
a fost calculată cu ajutorul metodei BEVA (Barème d’Evaluation de la 
Valeur d’un Arbre = Barem de Evaluare a Valorii unui Arbore), utilizată 
în prezent la scară largă în Franța. Această valoare a arborilor priviți ca 
parte a unei amenajări din spațiul urban este contrapusă în permanență 
cu valoarea forestieră pe care aceștia o au, valoare care este în general 
foarte redusă deoarece arborii din orașe se dezvoltă de cele mai multe ori 
în condiții improprii și au parte de o gestionare diferită față de cea din 
mediul forestier, nefiind astfel în măsură să producă un lemn de calitate.

Un alt aspect important ce trebuie semnalat cu privire la acest 
document îl constituie formatul pe care acesta îl are. Astfel, pentru 
prezentarea tuturor datelor a fost utilizat formatul A5 (format ”de 
buzunar”) specific documentelor de specialitate care se folosesc direct 
pe teren precum determinatoarele de specii sau tabelele pentru stabilirea 
valorilor pentru diverși indici. Această abordare are menirea de a ușura 
utilizarea in situ a cartei în cazul realizării propriu-zise a intervențiilor 
de întreținere sau a unor viitoare analize de teren. Pentru realizarea 
cartei a fost aleasă o grafică monocromă care are în vedere posibilitatea 
de a multiplica sau replica materialele cu mijloace minimale, păstrând 
însă claritatea informațiilor înglobate.

Nu în ultimul rând trebuie menționat faptul că această cartă 
pune la dispoziția autorităților o serie de elemente care pot contribui 
la replicarea demersului și în cazul altor spații verzi din Chișinău, care 
să genereze în siaj realizarea unui registru verde al orașului. Folosirea 
la o scară mai largă a acestei abordări este bine să aibă în vedere însă 
transpunerea în format digital a datelor, fapt care ar facilita generarea 
concluziilor de ansamblu cu privire la o anumită amenajare sau la 
întregul efectiv vegetal și aplicarea procesului propriu-zis de gestionare.
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2. mod de utilizare a fişelor de arbori

FAŢĂ

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 38 cm

circumferinţă trunchi 120 cm
circumferinţă coroană 6,00 m

înălţime arbore 11,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 19,80 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 11

valoare în amenajare 6.534 €
valoare forestieră 63 €

02Ailanthus altissima
localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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număr arbore
are corespondent 
pe planurile de la 
finalul broşurii

date de identificare
a parcului (localizare) şi 
a acţiunii de inventariere 
(dată)

specia 
arborelui

înălţimea arborelui
comparată cu înălţimea 

specifică şi cu cea a omului
(un pătrăţel = 1m)

valoarea 
exemplarului

caracteristici
fizice
ale arborelui

fotografia
arborelui

amplasarea
arborelui în parc
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LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de:

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI

număr arbore
are corespondent 
pe planurile de la 
finalul broşurii

- problemă prezentă

- de observat în timp

- intervenţie necesară

VERSO

se completează cu
numele autorilor studiului 

alte situaţii 
sau probleme

probleme şi 
recomandări
pentru zona 
coroanei

probleme şi 
recomandări
pentru zona 
trunchiului

probleme şi 
recomandări
pentru zona 
bazei arborelui

risc de pierdere 
a arborelui
pe termen scurt

4



În cadrul acestui document, termenii utilizați în fișele de evaluare 
a arborilor sunt folosiți în următorul sens:

Față fișă

Specie - termenul face referire la specia din care face parte 
arborele inventariat și implică menționarea denumirii științifice; 
pentru ușurarea lecturii materialului aici poate să fie menționată, între 
paranteze, și o denumire populară în conformitate cu uzanțele de la 
nivel local;

Localizare - termenul face referire la amenajarea din care face 
parte arborele inventariat (în cazul acestui material fiind vorba de Parcul 
Zaikin din Chișinau);

Data - termenul face referire la momentul în care datele cu privire 
la un anumit arbore au fost culese din teren; aceasta informație are 
rolul de a stabili valabilitatea unor informații în raport cu procesul de 
gestionare precum și pe acela de a permite o studiere a evoluției în timp 
a vegetației analizate

Vârsta - termenul se referă la stadiul de dezvoltare al arborelui 
analizat în raport cu lucrările de gestionare specifice pentru diverse 
perioade și stabilește vârsta fiecărui exemplar în funcție de patru faze 
de evoluție codificate după cum urmează: (N) pentru un arbore nou 
plantat, respectiv pentru un exemplar care îndeplinește standardele 
uzuale pentru materialul săditor crescut în pepiniere, care prezintă 
sistem de tutorare sau ancorare, cu farfurie de udare sau poziție de 
inserare a balotului vizibile; (T) pentru un arbore tânăr, respectiv un 
exemplar care nu a atins încă dimensiunile maxime caracteristice 

3. glosar
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speciei din care face parte, dar care a trecut de perioada de gestionare 
specifică pentru arborii nou plantați și care se află încă în plin proces 
de formare a coroanei; (M) pentru un arbore matur, respectiv un 
exemplar care se apropie  sau a atins dimensiunile caracteristice speciei 
din care face parte,  care se află în perioada de viabilitate și care necesită 
doar intervenții de întreținere punctuale care au ca scop menținerea 
integrității și viabilității; (B) pentru un arbore bătrân, respectiv un 
exemplar care începe să prezinte semne de debilitare cauzate de 
apropierea de finalul perioadei de viață caracteristică speciei și care 
impune pregătirea unui materialului dendrologic adecvat care să preia 
același rol în cadrul amenajării;

Tip specie - sintagma face referire la tipul speciei din care face 
parte exemplarul inventariat, apartenența fiind semnalată ca (F) pentru 
specii foioase și (R) pentru specii rășinoase sau sempervirescente; acest 
element are rolul de a permite stabilirea ponderii speciilor foioase și 
sempervirescente dintr-o amenajare;

Număr șarpante - sintagma face referire la numărul de ramuri 
principale care alcătuiesc arhitectura generală a coroanei și este 
specificat pentru a putea identifica ușor exemplarele cu două șarpante 
concurente care generează de regulă probleme structurale specifice 
(de exemplu furci de compresie sau crăpături longitudinale la nivelul 
trunchiului) care pot duce la deteriorarea bruscă a arborilor și care 
trebuie urmărite în permanență pe viitor; atenție!!! în cazul anumitor 
specii (mai ales în cazul rășinoșilor), din cauza particularităților de 
creștere nu se evidențiază șarpante, motiv pentru care rubrica rămâne 
necompletată;

Diametru trunchi - sintagma face referire la dimensiunea 
calculată pe baza circumferinței măsurate în teren, această informație 
fiind introdusă pentru a ușura lectura fișelor mai ales pentru persoane 
care nu au specializare în domenii precum silvicultura sau horticultura;
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Circumferința trunchiului - sintagma face referire la 
dimensiunea măsurată în teren, în centimetri, cu ajutorul unei benzi 
flexibile gradate la 1,00 metru față de baza arborelui (așa cum sunt 
măsurați arborii în cadrul pepinierelor care produc material dendrologic 
pentru amenajările urbane); această dimensiune are rolul de a ajuta la 
stabilirea unuia dintre indicii necesari pentru stabilirea valorii pe care 
un exemplar o are într-o amenajare;

Diametru coroană - sintagma face referire la dimensiunea în 
metri a coroanei, estimată în teren cu ajutorul unui obiect-etalon 
(stabilită astfel în lipsa unor echipamente specifice utilizate de 
regulă pentru efectuarea de măsurători în cadrul amenajamentelor 
silvice); proiecția acestei dimensiuni poate fi folosită la determinarea 
aproximativă a suprafeței umbrite caracteristică unei amenajări precum 
și la estimarea suprafețelor acoperite de rădăcinile arborilor din 
respectiva amenajare (informație pe baza căreia pot fi stabilite pozițiile 
unor viitoare construcții sau suprafețe acoperite - alei, carosabile, 
platforme, etc. - pentru a minimiza impactul negativ asupra vegetației 
arborescente indus de secționarea rădăcinilor);

Înălțime arbore - sintagma face referire la înălțimea în 
metri a exemplarului analizat așa cum a fost ea estimată în teren cu 
ajutorul unui obiect-etalon (stabilită astfel în lipsa unor echipamente 
specifice utilizate de regulă pentru efectuarea de măsurători în cadrul 
amenajamentelor silvice); dimensiunea poate fi utilizată la stabilirea 
volumului vegetal al coroanei (împreună cu dimensiunea aferentă 
secțiunilor Diametru coroană și Înălțime inserție);

Înălțime specifică - sintagma face referire la înălțimea specifică 
a speciei din care face parte exemplarul analizat și pentru care se alege 
pentru una dintre următoarele opțiuni: (M1) pentru arbori de mărimea 
I, care au înălțimi de peste 25 de metri; (M2) pentru arbori de mărimea 
a II-a, care au de regulă înălțimi situate între 15 și 25 de metri; (M3) 
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pentru arbori de mărimea a III-a, care au de regulă înălțimi cuprinse 
între 7 și 15 metri; această secțiune are rolul de a urmări evoluția 
arborelui în raport cu caracteristicile speciei din care acesta provine și de 
a ajuta la calibrarea intervențiilor de întreținere;

Înălțime inserție - sintagma face referire la punctul în care 
coroana este inserata pe trunchi (care este reprezentat de prima 
șarpantă), iar dimensiunea este estimată în teren, în metri, cu 
ajutorul unui obiect-etalon (stabilită astfel în lipsa unor echipamente 
specifice utilizate de regulă pentru efectuarea de măsurători în 
cadrul amenajamentelor silvice); dimensiunea are rolul de a permite 
calibrarea intervențiilor de întreținere (de exemplu pentru realizarea 
tăierilor specifice care au ca obiect ridicarea nivelului coroanei în 
vederea favorizării anumitor utilizări ale spațiului) precum și estimarea 
volumului vegetal al coroanei;

Înclinație - termenul face referire la înclinația pe care o are 
trunchiul unui arbore analizat și este notată astfel: (0) pentru trunchiuri 
drepte, (1) pentru trunchiuri cu o inclinație de până la 20 de grade; (2) 
pentru trunchiuri cu o înclinație de până la 45 de grade și (3) pentru 
înclinații mai mari de 45 de grade; rolul acestei informații este acela de 
a determina riscul de pierdere în cazul fiecărui arbore analizat (prin 
corelare cu alte elemente analizate); 

Direcție - termenul face referire la punctul cardinal către care 
este înclinat trunchiul arborelui analizat; această informație ajută la 
determinarea anumitor probleme (de exemplu concurența pentru 
lumină în cadrul unui masiv sau într-un grup de arbori) precum și la 
stabilirea riscului de pierdere în cazul fiecărui arbore (prin corelare cu 
alte elemente analizate); 

Valoare specie - este unul dintre indicii necesari pentru stabilirea 
valorii unui arbore aflat într-o amenajare urbană prin intermediul 
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metodei BEVA (Barème d’Evaluation de la Valeur d’un Arbre = 
Barem de Evaluare a Valorii unui Arbore); acesta este raportat la 
prețul de vânzare (pentru un singur exemplar) stabilit de pepinierele 
care aprovizionează zona. Acesta este egal cu o zecime din prețul 
de vânzare al unui arbore cu o circumferință de 10-12 cm în cazul 
unei specii foioase sau cu o înălțime de 150-175 cm pentru speciile 
sempervirescente, acestea fiind de fapt standarde de pepinieră pentru 
materialul dendrologic; pentru stabilirea acestui indice au fost folosite 
prețuri pentru materialul dendrologic furnizate de pepiniere renumite 
din Europa deoarece echipa care a realizat acest material nu a avut la 
dispoziție informații caracteristice pentru zona Chișinău).

Valoare estetică și sănătate - este cel de-al doilea indice 
necesar pentru stabilirea valorii unui arbore aflat într-o amenajare 
prin intermediul metodei BEVA (Barème d’Evaluation de la Valeur 
d’un Arbre = Barem de Evaluare a Valorii unui Arbore); acesta este 
reprezentat de un coeficient care variază de la 1 la 10 în funcție de 
poziționarea în cadrul unei amenajări (arbore solitar sau parte a unui 
grup sau a unui aliniament), de vigoarea exemplarului și de valoarea 
dendrologică a acestuia; valorile acestui indice sunt următoarele: 
(10) pentru un arbore sănătos, viguros, solitar, remarcabil; (9) pentru 
un arbore sănătos, viguros, amplasat în grupuri de 2-5 exemplare, 
remarcabil; (8) pentru un arbore sănătos, viguros, amplasat în grup, în 
perdele de protecție sau aliniamente; (7) pentru un arbore sănătos, cu o 
vigoare medie, solitar; (6) pentru un arbore sănătos, cu o vigoare medie, 
amplasat în grupuri de 2-5 exemplare; (5) pentru un arbore sănătos, 
cu o vigoare medie,  amplasat în grup, în perdele de protecție sau 
aliniamente; (4) arbore foarte puțin viguros, bătrân, solitar; (3) arbore 
foarte puțin viguros, amplasat în grup sau malformat; (2) arbore fără 
vigoare, bolnav; (1) arbore fără valoare (uscat);

Indice poziționare - este cel de-al treilea indice necesar pentru 
stabilirea valorii unui arbore aflat într-o amenajare prin intermediul 
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metodei BEVA (Barème d’Evaluation de la Valeur d’un Arbre = Barem 
de Evaluare a Valorii unui Arbore); acesta este reprezentat de un 
coeficient care reflectă valoarea arborelui în raport cu locul în care 
este inserat; acest indice are următoarele valori: (10) pentru un arbore 
amplasat în centrul orașului; (8) pentru un arbore amplasat la periferia 
orașului; (6) pentru un arbore amplasat în zone cu caracter rural;

Indice dimensiune - este cel de-al patrulea indice necesar pentru 
stabilirea valorii unui arbore aflat într-o amenajare prin intermediul 
metodei BEVA (Barème d’Evaluation de la Valeur d’un Arbre = Barem 
de Evaluare a Valorii unui Arbore); acesta este reprezentat de un 
coeficient stabilit pe baza circumferinței trunchiului acestuia măsurată 
în centimetri la 1,00 metru de la sol (adică înălțimea la care se măsoară 
și circumferința arborilor din pepiniere și nu la 1,20 metri cum se 
măsoară arborii din mediul forestier); valorile acestui indice sunt: 
pentru o circumferință de 10-14 cm … 0,5 /// pentru o circumferință de 
15-22 cm … 0,8 /// 23-30 cm ... 1 /// 40 cm … 1.4 /// 50 cm … 2 /// 60 
cm … 2.8 /// 70 cm … 3.8 /// 80 cm … 5 /// 90 cm … 6.4 /// 100 cm … 8 
/// 110 cm … 9.5 /// 120 cm … 11 /// 130 cm … 13 /// 140 cm … 14 /// 
150 cm … 15 /// 160 cm … 16 /// 170 cm … 17 /// 180 cm … 18 /// 190 
cm … 19 /// 200 cm … 20 /// 220 cm … 21 /// 240 cm … 22 /// 260 cm 
… 23 /// 280 cm … 24 /// 300 cm … 25 /// 320 cm … 26 /// 340 cm … 
27 /// 260 cm … 26 /// 280 cm … 29 /// 400 cm … 30 /// 420 cm … 31 
/// 440 cm … 32 /// 460 cm … 33 /// 480 cm … 34 /// 500 cm … 35 /// 
600 cm … 40 /// 700 cm … 45 /// etc.; 

Valoare în amenajare - termenul se referă la valoarea unui arbore 
aflat într-o anumită amenajare calculată cu metoda BEVA (Barème 
d’Evaluation de la Valeur d’un Arbre = Barem de Evaluare a Valorii 
unui Arbore); această valoare se referă la prezența efectivă a arborelui 
în cadrul unei rețele verzi fiind raportată și la aportul pe care planta 
respectivă îl aduce din punct de vedere social, estetic, etc.; această 
valoare se obține înmulțind patru coeficienți (valoare specie, valoare 
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estetică și sănătate, indice poziționare și indice dimensiune) și reprezintă 
în cazul acestui document valoarea în euro a exemplarului analizat; 
practic, această valoare este relativ echivalentă cu costurile necesare 
pentru înlocuirea unui arbore (care ar putea fi pierdut sau care trebuie 
tăiat) cu un alt exemplar aproximativ echivalent;

Valoare forestieră - sintagma reprezintă valoarea pe care un 
arbore analizat o are în raport cu prețul care poate să fie obținut pentru 
lemnul propriu-zis; având in vedere calitatea precară a lemnului în 
cazul majorității arborilor din mediul urban prezentul document ia in 
considerare doar valorificarea ca lemn de foc, cu un preț aproximativ 
de 50 euro / mc; în cazurile în care volumul total de lemn care poate să 
fie obținut în cazul unui arbore analizat este de sub 0,5 mc, fișele nu au 
înregistrată nici o valoare, arborele neprezentând interes din acest punct 
de vedere;

11



Verso fișă (în ordine alfabetică)

Cioturi - termenul se referă la bucăți de ramuri care au rezultat 
prin realizarea unor tăieri necorespunzătoare în cadrul coroanei; în 
cazul în care nu sunt îndepârtate la timp, acestea pot contribui la 
afectarea integrității arborelui prin deteriorarea lemnului și apariția de 
scorburi;

Cioturi sub presiune - sintagma se referă la bucăți de ramuri 
care au rezultat prin realizarea unor tăieri necorespunzătoare în cadrul 
coroanei, în acest caz însă existând alte ramuri care își sprijină greutatea 
pe respectiva secțiune de ramură; acest fapt duce inevitabil la ruperea 
ciotului aflat sub presiune, motiv pentru care de regulă aceste secțiuni 
sunt eliminate sau în caz contrar evoluția lor trebuie urmărită atent în 
timp;

Ciuperci - termenul se referă la organisme micotice care afectează 
arborele și care reprezintă în general un indicator important cu privire la 
evoluția procesului de debilitare a unui arbore;

Colet afectat - sintagma se referă la orice rană sau intervenție care 
a afectat baza arborelui și care mărește semnificativ riscul de pierdere a 
plantei;  

Corpuri străine - sintagma definește orice obiect care este prins, 
este înfipt sau sprijină pe trunchiul sau în coroana unui arbore analizat, 
care nu face în fapt parte din structura generală a acestuia (fiind cel mai 
adesea rezultatul activității umane);

Crăpături - termenul se referă la defecte de creștere care se 
reflectă la exterior la nivelul ramurilor și care indică de cele mai multe 
ori faptul că secțiunea respectivă a coroanei va ceda, putând provoca 
pagube sau accidente;
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Crăpături ale solului - sintagma se referă la semne tipice care 
apar în jurul trunchiului unui arbore și care indică o slăbire a sistemului 
de ancorare și anunță o posibilă pierdere a plantei (prin răsturnare); 

Drajoni - termenul definește creșteri tipice generate la nivelul 
rădăcinilor unor arbori, aceste creșteri slăbesc în general integritatea 
plantei care își concentrează energia pentru a dezvolta părți inutile în 
raport cu aspectul general al speciei și rolul arborelui în amenajare;

Furci - termenul se referă la apariția zonelor de contact între 
trunchi și șarpante sau între șarpante și ramuri care prezintă un risc 
crescut de rupere cauzat de o dezvoltare structurală improprie;

Lujeri lacomi -  sintagma definește creșterile generate de 
secționarea unor părți ale arborelui care rezultă în redirecționarea sevei; 
aceste creșteri slăbesc în general integritatea plantei care își concentrează 
energia pentru a dezvolta părți inutile în raport cu aspectul general al 
speciei și tipicul de creștere al acesteia;

Necroze - termenul se referă la țesuturi alterate din diverse motive 
(cancere, gale, etc.) care reprezintă un potențial pericol cu privire la 
integritatea și stabilitatea exemplarului analizat;

Ramuri rupte - sintagma semnalează prezența unor părți de 
ramuri care au rezultat în urma ruperii unei secțiuni, care pot afecta 
integritatea arborelui în cazul cărora dacă nu se intervine adecvat pot 
provoca pagube sau accidente; 

Ramuri uscate - sintagma semnalează prezența de ramuri uscate 
la nivelul coroanei care afectează integritatea arborelui și prin cădere pot 
provoca pagube sau accidente;

Răni deschise - sintagma se referă la rănile produse de activitatea 
umană care au dus la expunerea lemnului, fapt care contribuie la 

13



debilitarea accelerată a exemplarelor afectate, rapiditatea acestui 
proces depinzând în general de dimensiunea propriu-zisă a rănilor și 
de capacitatea de reacție fașă de răcniri a speciei din care face parte 
exemplarul analizat;

Rădăcini expuse - sintagma se referă la acele rădăcini care din 
diverse motive sunt vizibile (prezente peste nivelul solului) în momentul 
efectuării analizei de teren;

Răni pe rădăcini - sintagma se referă la prezența unor răni la 
nivelul rădăcinilor expuse, a căror apariție poate avea ca efect în timp 
deteriorarea sistemului natural de ancorare al arborelui (cel mai adesea 
fără alte semne vizibile la exterior sau la suprafață);

Risc de pierdere - sintagma se referă la riscul estimat cu privire la 
pierderea plantei, luând în calcul factorii analizați și gravitatea acestora; 
această secțiune poate indica în timp și agravarea unor probleme; 

Scorburi - termenul face referire la cavități de la interiorul 
arborelui generate de putrezirea lemnului, care sunt vizibile la exterior în 
cazul analizei vizuale a acestuia;

Vârf uscat / rupt - sintagma se referă la uscarea sau ruperea axului 
de creștere și este menționată în cazul exemplarelor care fac parte din 
specii în cazul cărora existența vârfului este esențială pentru dezvoltare 
sau păstrarea unei forme adecvate a coroanei; 

NOTĂ: în cazul fiecărei fișe sunt menționate numele persoanelor 
care s-au ocupat de culegerea informațiilor din teren.
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Din punct de vedere al vârstei, amenajarea este formată în majori-
tate din arbori maturi (80%) cărora li se adaugă o serie de arbori tineri, 
aflați în plin proces de formare a coroanei. În cadrul Parcului Zaikin nu 
sunt prezenți arbori bătrâni sau arbori nou plantați (cu mențiunea că 
studiul s-a referit doar la intervențiile realizate de administrația pub-
lică și nu a luat în calcul cele câteva exemplare de arbori de foarte mici 
dimensiuni plantate la inițiativa locuitorilor).

Efectivul vegetal arborescent al parcului este format din 66 de ar-
bori în majoritate provenind din specii foioase (85%), speciile rășinoase 
având o pondere foarte mică (15%). Jumătate dintre exemplarele stu-
diate privim din specii de talie mică (care au de regulă înălțimi de 7-15 
metri), în timp de 47% dintre exemplare sunt arbori de talia I (cu peste 
30 metri înălțime). Arborii de mărimea a II-a sunt prezenți pe sit doar în 
proporție de 3%. Speciile prezente în parc sunt vegetează relativ bine pe 
soluri compacte, contribuind în același timp la stabilizarea solului. 

Aproape jumătate dintre exemplarele analizate prezintă o înclinare 
mică sau medie a axului de creștere cauzată în general de concurența 
instalată între plante cu precădere pentru resursele de lumină. 

Valoarea totală a arborilor prezenți în Parcul Zaikin este de apro-
ximativ 287.000 euro, în timp ce valoarea forestieră a acestora este de 
40 de ori mai mică (respectiv 7.150 euro). Acest aspect nu este de mira-
re având in vedere rolul pe care aceștia îl joacă în viața comunității și 
a orașului precum și faptul că multe exemplare sunt foarte afectate de 
lucrările de întreținere neadecvate.

Astfel, este de remarcat faptul că aproximativ 90 % dintre arbori au 
coroana deformata față de portul specific al speciei. În cazul rășinoșilor, 

4. concuziile studiului de teren
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mai mult de jumătate din pinii negri din amenajare au vârful uscat sau 
rupt. Aproximativ jumătate dintre arbori prezintă furci, respectiv zone 
sensibile care pot ceda oricând pe termen scurt sau mediu. Mai mult de 
jumătate (58%) dintre arbori prezintă ramuri uscate, 15% ramuri rupte, 
iar 35% cioturi. Este de reținut faptul că mulți dintre arbori prezintă mai 
multe probleme de acest gen. 

5%  dintre arbori au cioturi sub presiune care reprezintă un pericol 
potențial relativ însemnat pentru siguranța utilizatorilor parcului. 50 % 
dintre arbori prezintă răni deschise în coroană, iar 58% au răni deschise 
pe trunchi (20% dintre exemplare prezintă ambele probleme concomi-
tent).

Un sfert dintre arbori prezinta crăpături pe trunchi care indica 
defecte de structura care pot duce la pierderea exemplarelor afectate. 
5% dintre arbori prezintă necroze pe ramurile din coroană, iar 12% pe 
trunchi (în majoritatea cazurilor fiind vorba despre exemplare de Ulmus 
pumila). 17% din arbori au scorburi la nivelul tulpinii, în timp ce 22 de 
arbori au coletul afectat. De asemenea, 17% dintre arbori au rădăcinile 
expuse, 12% dintre aceștia având chiar și răni pe respectivele rădăcini. 

Aproximativ jumătate dintre arbori prezinta lujeri lacomi care 
au apărut in urma tăierilor foarte agresive aplicate relativ recent și care 
afectează dezvoltarea și integritatea arborilor. 20% dintre arbori au 
corpuri străine prinse de ei ca urmare directă a activității desfășurate în 
parc (sârme, coș de baschet, etc.). 

Este de remarcat faptul că, în cursul inventarierii arborilor din 
Parcul Zaikin, nu au fost observate ciuperci pe trunchiurile sau în coro-
anele arborilor ceea ce indică în principiu faptul că starea de debilitare a 
lemnului nu este foarte avansată. 

Având în vedere măsurătorile și constatările din teren s-a realizat 
și o evaluare a riscului de pierdere a arborilor existenți în acest spațiu 
16



verde urban. Astfel, se poate observa că doar pentru un număr de 8% 
dintre acești arbori riscul de pierdere este improbabil, în timp ce o serie 
de probleme cauzate de întreținerea defectuoasă a materialului vegetal 
au poziționat în zona de risc de pierdere posibil aproximativ 60% dintre 
arbori. Trebuie subliniat faptul că 5 arbori prezinta un risc iminent de 
pierdere, motiv pentru care este bine ca aceștia să fie îndepărtați în cel 
mai scurt timp din amenajare. 

Se poate concluziona astfel faptul că amenajarea în ansamblu este 
relativ viabilă, dar starea arborilor se va înrăutăți în viitorul apropiat din 
cauza tăierilor realizate necorespunzător. Echilibrarea situației poate să 
fie făcută prin intervenții profesionale care să aibă în vedere restabilirea 
pe cât posibil a viabilității arborilor, iar ținerea sub observație a unor 
potențiale riscuri este esențială pentru a putea preîntâmpina eventuale 
accidente. 
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5. FIŞE TEHNICE
PENTRU ARBORI





vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 86 cm

circumferinţă trunchi 270 cm
diametru coroană 9,00 m

înălţime arbore 12,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 4
indice poziţionare 10
indice dimensiune 24

valoare în amenajare 11.808 €
valoare forestieră 348 €

localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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01Ulmus pumila



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI01



vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 38 cm

circumferinţă trunchi 120 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 11,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 19,80 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 11

valoare în amenajare 6.534 €
valoare forestieră 63 €

localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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02Ailanthus altissima



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI02



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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03Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 34 cm

circumferinţă trunchi 106 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 2
indice poziţionare 10
indice dimensiune 9,5

valoare în amenajare 2.337 €
valoare forestieră 36 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

03

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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04Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 29 cm

circumferinţă trunchi 90 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 10,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 7,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 6,4

valoare în amenajare 2.362 €
valoare forestieră 32 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

04

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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05Ailanthus Altissima

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 31 cm

circumferinţă trunchi 96 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 19,80 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 8,0

valoare în amenajare 4.752 €
valoare forestieră 33 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

05

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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06Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 25 cm

circumferinţă trunchi 80 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 5

valoare în amenajare 1.845 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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07Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 105 cm

circumferinţă trunchi 330 cm
diametru coroană 10,00 m

înălţime arbore 14,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 6
indice poziţionare 10
indice dimensiune 27

valoare în amenajare 19.926 €
valoare forestieră 607 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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08Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 102 cm

circumferinţă trunchi 320 cm
diametru coroană 10,00 m

înălţime arbore 14,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 4
indice poziţionare 10
indice dimensiune 26

valoare în amenajare 12.792 €
valoare forestieră 571 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

08

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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09Populus x canadensis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 5
diametru trunchi 94 cm

circumferinţă trunchi 295 cm
diametru coroană 12,00 m

înălţime arbore 20,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 3,50 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 25

valoare în amenajare 4.375 €
valoare forestieră 693 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

09

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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10Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 73 cm

circumferinţă trunchi 230 cm
diametru coroană 9,00 m

înălţime arbore 20,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 22

valoare în amenajare 8.118 €
valoare forestieră 421 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

10

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 15 cm

circumferinţă trunchi 47 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 6,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2

valoare în amenajare 966 €
valoare forestieră - €

11Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

11

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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12Populus x canadensis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 45 cm

circumferinţă trunchi 140 cm
diametru coroană 3,00 m

înălţime arbore 15,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 7,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 3,50 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 14

valoare în amenajare 1.470 €
valoare forestieră 117 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

12
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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13Populus x canadensis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 76 cm

circumferinţă trunchi 240 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 16,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 8,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 3,50 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 22

valoare în amenajare 2.310 €
valoare forestieră 367 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

13
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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14Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 53 cm

circumferinţă trunchi 165 cm
diametru coroană 9,00 m

înălţime arbore 14,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 16.5

valoare în amenajare 6.089 €
valoare forestieră 152 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

14
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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15Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 32 cm

circumferinţă trunchi 100 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 7,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 8

valoare în amenajare 2.952 €
valoare forestieră 32 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

15
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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16Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 54 cm

circumferinţă trunchi 170 cm
diametru coroană 7,00 m

înălţime arbore 14,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 7,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 17

valoare în amenajare 6.273 €
valoare forestieră 161 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

16

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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17Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 29 cm

circumferinţă trunchi 90 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 6.4

valoare în amenajare 2.362 €
valoare forestieră 29 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

17
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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18Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 64 cm

circumferinţă trunchi 200 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 20

valoare în amenajare 7.380 €
valoare forestieră 127 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

18
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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19Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 48 cm

circumferinţă trunchi 150 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 10,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 15

valoare în amenajare 5.535 €
valoare forestieră 90 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

19
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ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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20Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 70 cm

circumferinţă trunchi 220 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 11,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 8,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 21

valoare în amenajare 7.749 €
valoare forestieră 212 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

20
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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21Acer platanoides

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 35 cm

circumferinţă trunchi 110 cm
diametru coroană 10,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 2
indice poziţionare 10
indice dimensiune 9.5

valoare în amenajare 2.983 €
valoare forestieră 39 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 32 cm

circumferinţă trunchi 100 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 11,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 8

valoare în amenajare 3.864 €
valoare forestieră 44 €

22Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 18 cm

circumferinţă trunchi 55 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2

valoare în amenajare 966 €
valoare forestieră - €

23Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 17 cm

circumferinţă trunchi 52 cm
diametru coroană 1,50 m

înălţime arbore 4,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie - m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 1
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2

valoare în amenajare 322 €
valoare forestieră - €

24Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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25Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 10 cm

circumferinţă trunchi 30 cm
diametru coroană 3,00 m

înălţime arbore 5,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 471 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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26Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 39 cm

circumferinţă trunchi 122 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 10,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 11

valoare în amenajare 5.181 €
valoare forestieră 59 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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27Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 76 cm

circumferinţă trunchi 240 cm
diametru coroană 8,00 m

înălţime arbore 10,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 7,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 22

valoare în amenajare 8.118 €
valoare forestieră 229 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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28Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 35 cm

circumferinţă trunchi 110 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 7,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 9.5

valoare în amenajare 3.506 €
valoare forestieră 34 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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29Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 33 cm

circumferinţă trunchi 105 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 9.5

valoare în amenajare 3.506 €
valoare forestieră 35 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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30Populus x canadensis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 5
diametru trunchi 84 cm

circumferinţă trunchi 265 cm
diametru coroană 8,00 m

înălţime arbore 15,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 8,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 3,50 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 23

valoare în amenajare 2.415 €
valoare forestieră 419 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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31Acer platanoides

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 18 cm

circumferinţă trunchi 55 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 7,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2.8

valoare în amenajare 1.319 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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32Populus x canadensis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 81 cm

circumferinţă trunchi 255 cm
diametru coroană 7,00 m

înălţime arbore 17,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 10,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 3,50 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 23

valoare în amenajare 2.415 €
valoare forestieră 414 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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33Acer platanoides

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 19 cm

circumferinţă trunchi 60 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2.8

valoare în amenajare 1.319 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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34Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 48 cm

circumferinţă trunchi 150 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 10,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 15

valoare în amenajare 7.065 €
valoare forestieră 90 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

34
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ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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35Morus alba

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 27 cm

circumferinţă trunchi 85 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 49,00 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 6.4

valoare în amenajare 9.408 €
valoare forestieră 26 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

35
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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36Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 11 cm

circumferinţă trunchi 33 cm
diametru coroană 3,00 m

înălţime arbore 6,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 785 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

36
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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37Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 4
diametru trunchi 48 cm

circumferinţă trunchi 150 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 11,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 7,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 15

valoare în amenajare 7.065 €
valoare forestieră 99 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

37
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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38Juglans regia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 7
diametru trunchi 4 cm

circumferinţă trunchi 13 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 3,50 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 785 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

38
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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39Platanus orientalis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 65 cm

circumferinţă trunchi 205 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 14,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 14,50 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 20

valoare în amenajare 14.500 €
valoare forestieră 234 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

39
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 15 cm

circumferinţă trunchi 47 cm
diametru coroană 3,00 m

înălţime arbore 5,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2

valoare în amenajare 1.610 €
valoare forestieră - €

40Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

40
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016

înă
lţim

e s
pe

cifi
că

 

0m

5m

10m

20m

30m

40m

45m

înă
lţim

e a
rb

or
e

înă
lţim

e o
m

N

50m0 10 20

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 12 cm

circumferinţă trunchi 37 cm
diametru coroană 1,50 m

înălţime arbore 5,50 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N-E
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1.4

valoare în amenajare 676 €
valoare forestieră - €

41Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

41
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 25 cm

circumferinţă trunchi 79 cm
diametru coroană 3,50 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 5

valoare în amenajare 2.415 €
valoare forestieră - €

42Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

42
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 28 cm

circumferinţă trunchi 88 cm
diametru coroană 4,50 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 6.4

valoare în amenajare 3.091 €
valoare forestieră 28 €

43Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

43

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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44Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 7 cm

circumferinţă trunchi 22 cm
diametru coroană 3,00 m

înălţime arbore 4,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 369 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

44
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ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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45Populus x canadensis

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 46 cm

circumferinţă trunchi 145 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 12,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 3,50 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 15

valoare în amenajare 1.575 €
valoare forestieră 100 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

45
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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46Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 39 cm

circumferinţă trunchi 123 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 12,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 9,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 11

valoare în amenajare 4.059 €
valoare forestieră 72 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

46
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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47Acer negundo

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 6 cm

circumferinţă trunchi 20 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 4,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 18,40 €

valoare estetică şi sănătate 2
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 368 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

47
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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48Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 48 cm

circumferinţă trunchi 150 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 15

valoare în amenajare 5.535 €
valoare forestieră 72 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

48
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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49Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 46 cm

circumferinţă trunchi 144 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 15,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 6,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 14

valoare în amenajare 5166 €
valoare forestieră 124 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

49
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PROBLEME IDENTIFICATE
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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50Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 36 cm

circumferinţă trunchi 114 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 10,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 9.5

valoare în amenajare 5.843 €
valoare forestieră 52 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

50
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ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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51Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 9 cm

circumferinţă trunchi 28 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 6,50 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 785 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

51
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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52Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 8 cm

circumferinţă trunchi 26 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 6,50 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 785 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

52
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016

înă
lţim

e s
pe

cifi
că

 

0m

5m

10m

20m

30m

40m

45m

înă
lţim

e a
rb

or
e

înă
lţim

e o
m

N

50m0 10 20

53Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 8 cm

circumferinţă trunchi 25 cm
diametru coroană 3,00 m

înălţime arbore 6,50 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 785 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

53
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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54Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 7 cm

circumferinţă trunchi 23 cm
diametru coroană 2,00 m

înălţime arbore 6,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 1

valoare în amenajare 785 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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55Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 50 cm

circumferinţă trunchi 157 cm
diametru coroană 8,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 16

valoare în amenajare 7.536 €
valoare forestieră 88 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

55
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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56Acer negundo

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 2
diametru trunchi 46 cm

circumferinţă trunchi 145 cm
diametru coroană 10,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 1,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N-E
valoare specie 18,40 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 15

valoare în amenajare 8.280 €
valoare forestieră 67 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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57Robinia pseudoacacia

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 3
diametru trunchi 19 cm

circumferinţă trunchi 60 cm
diametru coroană 6,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N-E
valoare specie 15,70 €

valoare estetică şi sănătate 2
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2.8

valoare în amenajare 879 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016

înă
lţim

e s
pe

cifi
că

 

0m

5m

10m

20m

30m

40m

45m

înă
lţim

e a
rb

or
e

înă
lţim

e o
m

N

50m0 10 20

58Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 20 cm

circumferinţă trunchi 63 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2.8

valoare în amenajare 1.033 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

58
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localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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59Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 16 cm

circumferinţă trunchi 51 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 2

valoare în amenajare 738 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

59

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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60Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 25 cm

circumferinţă trunchi 77 cm
diametru coroană 7,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-V
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 5

valoare în amenajare 1.845 €
valoare forestieră - €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

60

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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61Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 55 cm

circumferinţă trunchi 174 cm
diametru coroană 7,00 m

înălţime arbore 12,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 17

valoare în amenajare 6.273 €
valoare forestieră 145 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

61

-

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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62Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 52 cm

circumferinţă trunchi 162 cm
diametru coroană 7,00 m

înălţime arbore 12,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 2,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie S-E
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 16

valoare în amenajare 5.904 €
valoare forestieră 125 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

62
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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63Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante 1
diametru trunchi 52 cm

circumferinţă trunchi 162 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 8,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 3,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 16

valoare în amenajare 5.904 €
valoare forestieră 84 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

63
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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64Ulmus pumila

vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 56 cm

circumferinţă trunchi 175 cm
diametru coroană 8,00 m

înălţime arbore 11,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 12,30 €

valoare estetică şi sănătate 3
indice poziţionare 10
indice dimensiune 18

valoare în amenajare 6.642 €
valoare forestieră 134 €



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

64
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 33 cm

circumferinţă trunchi 105 cm
diametru coroană 5,00 m

înălţime arbore 9,00 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 5,50 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie -
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 9.5

valoare în amenajare 7.648 €
valoare forestieră 40 €

65Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

65
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



localizare: Parcul Zaikin, Chişinău
specie:

data: 27.07.2016
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vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante -
diametru trunchi 31 cm

circumferinţă trunchi 97 cm
diametru coroană 4,00 m

înălţime arbore 8,50 m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie N
valoare specie 16,10 €

valoare estetică şi sănătate 5
indice poziţionare 10
indice dimensiune 8

valoare în amenajare 6.440 €
valoare forestieră 32 €

66Pinus nigra



LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: Diana Culescu,  Ana-Maria Țoni, Georgiana Strat, Corina Fisticanu, Tudor Elian

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

66
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PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



6. FIŞĂ TEHNICĂ
         model





vârsta N / T / M / B
tip specie F   /   R      

număr şarpante ................
diametru trunchi ................ cm

circumferinţă trunchi ................ cm
diametru coroană ................ m

înălţime arbore ................ m
înălţime specifică M1 / M2 / M3

înălţime inserţie 4,00 m
înclinaţie 0  /  1  /  2  /  3

direcţie ................
valoare specie ................ €

valoare estetică şi sănătate ................
indice poziţionare ................
indice dimensiune ................

valoare în amenajare ................ €
valoare forestieră ................ €

localizare:
specie:

data:
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LA BAZA ARBORELUI
colet afectat
rădăcini expuse
răni pe rădăcini
lujeri lacomi
drajoni
crăpături ale solului

coroană deformată

arbore multitulpinal
număr trunchiuri       

PE TRUNCHI
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorbură
lujeri lacomi
corpuri străine

RISC DE PIERDERE

improbabil posibil probabil iminent

întocmit de: .......................................................................................

ÎN COROANĂ
vârf uscat / rupt
furci
ramuri uscate
ramuri rupte
cioturi
cioturi sub presiune
crăpături
răni deschise
necroze
ciuperci
scorburi
corpuri străine

PROBLEME IDENTIFICATE
ŞI RECOMANDĂRI



7. PLANURI
PARCUL ZAIKIN, CHIŞINĂU





plan general

47 A.ne.

56 A.ne.

38 J.re.

39 P.or.

33 A.pl.

31 A.pl.

21 A.pl.

35 M.al.

45 P.ca.

30 P.ca.
32 P.ca.

12 P.ca.

13 P.ca.

9 P.ca.

5 A.al.

2 A.al. 43 P.ni.

41 P.ni.

40 P.ni.

42 P.ni.
65 P.ni.

66 P.ni.

23 P.ni.

24 P.ni.

22 P.ni.

11 P.ni.

51 R.ps.
52 R.ps.

53 R.ps.
54 R.ps.

57 R.ps.

55 R.ps.

34 R.ps.37 R.ps.

36 R.ps.

25 R.ps.

26 R.ps.

59 U.pu.
60 U.pu.

61 U.pu.

62 U.pu.

63 U.pu.

64 U.pu.

58 U.pu.

48 U.pu.

49 U.pu.

50 U.pu.

44 U.pu.

46 U.pu.

14 U.pu.
15 U.pu. 16 U.pu.

17 U.pu.
18 U.pu.

19 U.pu.

20 U.pu.

10 U.pu.

27 U.pu.
28 U.pu.

29 U.pu.

6 U.pu.

7 U.pu.

8 U.pu.

3 U.pu.
4 U.pu.

1 U.pu.

Loc de 
joacă

ScenăGhenă

arbori rășinoși
Pinus nigraP.ni.

arbori foioși
Acer negundo

Juglans regia

Platanus orientalis

Acer platanoides

Morus alba

Populus x canadensis

Ailanthus altissima

Robinia pseudoacacia
Ulmus pumila

A.ne.

J.re.

P.or.

A.pl.

M.al.

P.ca.

A.al.

R.ps.
U.pu.





plan de înclinaţie arbore





plan de umbrire





plan arbori cu risc de pierdere





plan acoperire sol

rădăcini (arbori existenţi)

pământ foarte tasat (alei)

construcţii existente

spaţiu disponibil pentru plantare



Acest material a fost realizat de urb. Ana-Maria Țoni, stud. 
peisagist Georgiana Strat, stud. arh. Corina Fisticanu, arh. 
Tudor Elian sub îndrumarea dr. peisagist Diana Culescu,
în cadrul Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură - 
Instalații - Peisagistică” desfășurată în perioada 22-31 iulie 
2016 în Parcul Zaikin din Chișinău.

organizatori:
Asociaţia Tinerilor Artişti „Oberliht“
Asociaţia Arhitecţilor „Archilitic“
Laboratorul de Arhitectură MIEZ

parteneri:
studioBASAR, Straddle3, WWB, Pixel 13, ASOP (Asociaţia 
Arhitecţilor Peisagişti din România), Pylorama
ASEM, Caritas Moldova

Chişinău - iulie 2016
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