
- Pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt  din Iași există la momentul actual plantate 130 de exemplare de Salcâmi Japonezi Sophora japonica „Pendula”. Dintre 
aceste 130 de exemplare - 108 exemplare sunt plantate în aliniament pe bulevard, iar 22 de exemplare sunt plantate în curțile unor instituții publice în paralel cu 
plantația de aliniament. 
- Proiectul de replantare se referă la  înlocuirea celor 108 exemplare aflate în aliniament cu același număr de arbori din genul Tilia ( Tei). 
- Se propune ca noile exemplare de Tilia plantate să fie toaletați cu coronament globular.
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Pe tronsonul din fața  
Clădirii Prefecturii se vor 
planta 12 exemplare de 

arbori din genul Tilia, 
ocupându-se astfel toate 
golurile existente în pavi-

mentul actual. 
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Atât pentru a marca intrarea 
pe Bulevard dinspre Palatul 

Culturii,  cât și pentru a 
„înrăma” imaginea Palatului 

dinspre bulevard, plantația cu 
tei până la intrarea în ansam-
blul Mânăstirii Trei Ierarhi va 

ocupa toate golurile prevăzute 
în paviment. (11 exemplare)

Propunem eliberarea perspectivei 
înspre Biserica Mânăstirii Trei 
Ierarhi prin translarea celor 6 

exemplare de Tei ce ar putea fi 
plantate la Bulevard, în gradina din 

spatele Bisericii.
Astfel s-ar crea un ecran verde 
care ar proteja fațada vestică a 

Bisericii de acțiunea vântului, și ar  
pune vizual în evidență silueta 

acesteia.

Pe tronsonul dintre  strada 
Costache Negri și intrarea în 

curtea Primăriei se vor 
planta 19 exemplare de 

arbori din genul Tilia, 
ocupându-se astfel toate 
golurile existente în pavi-

mentul actual. 

În dreptul Parcului Teatrului 
Național, se vor planta tei în 
toate golurile din paviment 

respective, mai puțin în două, în 
dreptul intrării. Această abordare 
pastrează caracterul impus de 
parc, cu plantații laterale mai 

înalte, și o plantație mediană de 
joasă înălțime. Astfel, intrarea în 

parc este mai bine marcată.

Propunem ca exemplarele de Tei care 
nu au fost plantate (din diverse rațiuni) 
în locul Salcâmilor japonezi să com-

pleteze tronsonul dintre Strada Ion C. 
Brătianu și Strada 14 Decembrie 1989, 
lipsit acum de orice formă de vegetație.
Acest gest ar genera un ritm de arbori 
care sa asigure umbra pe timpul verii 

atât pentru pietoni cât și pentru vitrinele 
magazinelor, nu ar obtura frontul com-
ercial, ci dimpotrivă ar crea un mediu 
mult mai plăcut de plimbare și loisir. 

Pe tronsonul din dreptul Catedralei 
Metropolitane Iași se vor planta 19 
exemplare de arbori din genul Tilia, 
ocupându-se astfel toate golurile 

existente în pavimentul actual.  Axul 
vizual Teatru - Mitropolie nu este 

afectat de prezența Teilor. Mai mult, 
plantația accentuează caracterul de 
incintă al curții Catedralei (definit de 

gardul - monument istoric), și 
marchează accesul pietonal. 

În fața frontului construit 
continuu care mărginește  

ansamblul Catolic înspre Bule-
vard, propunem rarefierea 

plantației de Tei atât pentru a 
mări vizibilitatea vitrinelor maga-

zinelor dinspre stradă, cât și 
pentru a încuraja ocuparea 
spațiului străzii cu terase pe 

timpul verii. În total se vor planta 
8 exemplare de arbori din genul 

Tilia.

În dreptul grădinii din fața Palatului 
Roznovanu, propunem ca golurile 

existente în paviment să primească 
o plantație cu regim de înălțime mai 

redus - max. 1.5m de tipul unor 
arbuști floricoli (7 exemplare). 

Scopul renunțării la plantarea de tei 
în această zonă constă în a 

deschide curtea Primăriei spre 
spațiul public, făcând instituția, la 
nivel conceptual, parte din viața 

publică, mai deschisă și mai 
transparentă.

Pe tronsonul Piața CUB - 
Casa Modei, se păstrează în 
întregime plantația existentă 
de Tei. Aceștia vor fi toaletați 
pentru a completa imaginea 
creată de noii Tei plantați.

În fața complexului 
cunoscut ca „Materna” 

plantația de Tei va fi 
ușor rărită, pentru a 

mări vizibilitatea vitrine-
lor magazinelor de la 

parter.


