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Experţi constatatori
2
: dr. Emanuel Târnoveanu (biolog), ing. dr. Ionel Lupu (dendrolog) 

 

Data evaluării: 16 iunie 2014 
 

Subiect: Impact asupra mediului (floră şi faună): “Modernizarea și reabilitarea parcului public al 

Teatrului Național „Vasile Alexandri” Iași, Municipiul Iași, Județul Iași” [parcare subterană] 

 

Limitele geo-topografice ale scuarului analizat : Str. I. C. Brătianu (NV), Str. Agatha Bârsescu (NE), Bd. 

Stefan cel Mare si Sfant (SV), Palatul Roznoveanu (Sediul Primăriei Iaşi) (SE) 
 

Parcelare zone: Zona 1-Zona 4 (Z1-Z4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Prezenta expertiză înlocuieşte şi actualizează toate punctele de vedere eliberate anterior pe marginea acestui 

subiect (Academia Romana) – acad. prof. dr. Constantin Toma.  
2
 V. Anexa 1 pentru datele de contact şi lista de lucrări ale experţilor constatatori.  

Z3 

Z2 

Z4 

Z1 

Aspecte topografice / Imagistică geo-satelitară  
(Sursa: Google Maps, 2014) 

 

NB: Zonele parcelate de noi (Z1-Z4) vor fi citate în tabelele de evaluare de mai jos, în 

scopul poziţionării în amplasament a florei şi a faunei. 
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NB: Cei 255 arbori, existenti in prezent in scuar, stocheaza o cantitate importanta de 24.143 tone de 

CARBON, fixat chimic in structura lemnoasa. Acesti 255 arbori extrag anual din atmosfera 

ieseana 2,180 tone dioxid de carbon, la care trebuie sa mai adaugam 5% (105 kg) pentru 

arbustii si arabescurile de Buxus. Aceeasi flora din parc elibereaza anual 1,653 tone oxigen 

curat. Cei 255 arbori, in decursul unui an, retin pe frunze si scoarta 14-15 kg de pulberi 

foarte mici, cancerigene, sub 10 microni in diametru, care in timpul ploilor ajung la sol. De 

asemenea, cele doua fantani arteziene, cu jeturi multiple si inalte de 3-5 m produc, in ciuda 

intretinerii sporadice, o IONIZARE NEGATIVA A OXIGENULUI (asa numitele „vitamine ale 

aerului”). Astfel, o stationare a omului timp de 10-15 minute langa fantana produce o 

stimulare si armonizare a majoritatii proceselor vitale, precum si o refacere psihica. 

Totodată, la umbra arborilor temperatura este mai coborata cu 3-5 grade Celsius, in 

timpul zilelor toride. A se nota ca cele doua siruri centrale de banci sunt amplasate acum 

inoportun, la soare, neputând fi utilizate in zilele caniculare! Sub umbra arborilor aerul este, 

de asemenea, mai umed, din cauza transpiratiei plantelor. Demn de mentionat este si 

procentul mare de rasinoase (77%) din compozitia scuarului, care asigura o atmosfera 

bogata in FITONCIDE (substante organice complexe, in stare volatila), care ucid unele 

microorganisme patogene, insecte marunte si protozoare. (Ing. dr. Ionel Lupu) 
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B. FAUNA 

 

 

Nr. 

Crt.  

Specie Locație / Alte Caracteristici Comentarii suplimentare 

1.  Ciuful de pădure (Asio 

otus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuib activ, într-o colonie de 

cioară de semănătură (Corvus 

frugilegus) situată pe 

aliniamentul de platani de pe I. 

C. Brătianu; familie cu pui la 

cuib (Fig 1).  

În condițiile anului 2014 

populația de ciori de semănătură 

din colonia respectivă a părăsit 

teritoriul parcului din cauza 

insuccesului reproductiv. Pe 

05.05.2014 în afară de cuibul 

utilizat de ciufi au fost găsite 

cuiburi părăsite de ciori. 

 

2.  Florintele (Carduelis 

chloris) 

 

 

 

 

 

 

Cuib neutilizat, situat la mică 

înălțime, în porțiunea 

subterminală a coroanei unui 

molid argintiu (Picea 

pungens), camuflat între cetini 

(Z4); Adult (mascul) în 

activitate de cântec, în 

împrejurimile unor arbuști de 

Thuja occidentalis – locul 

preferat de cuibărit – Z3.  

– 

3.  Mierla (Turdus merula)  

 

 

 

 

 

 

Juvenili în căutare de hrană pe 

sol (Z3); cuiburi neutilizate, 

construite la joasă înălțime, pe 

molizi din speciile Picea abies 

și Picea pungens (Z4). 

În data de 17.06.2014 juvenilii 

aveau penajul complet fomat și 

își procurau singuri hrana, fără 

ajutorul părinților. 

4.  Graurul (Sturnus 

vulgaris)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individ în trecere, pe un platan 

din Z3. 

– 

 

5.  Cioara de semănătură 

(Corvus frugilegus) 

Individ izolat, în coronament 

aproape de B-dul Ștefan cel 

Mare (Z4) 

– 
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6.  Guguștiuc (Streptopelia 

decaocto) 

 

Cuib părăsit, la înălțime joasă, pe 

o tufă de Thuja orientalis (Z1); 

cupluri în activitate 

precuibăritoare, în Z4. 

Cuplurile de guguștiuci utilizează 

pentru supravegherea teritoriului în 

special ramuri orizontale, din 

porțiunea mijlocie a 

coronamentului.  

7.  Porumbel (Columba livia 

domestica)  

Stoluri în căutare de hrană – 

semințele de dud alb (Morus 

alba) după căderea sorozelor –

copuse din adulți și juvenili Z2.  

Specia este dominantă. 

8.  Drepneaua neagră  (Apus 

apus)  

În zbor, deasupra parcului. – 

9.  Ghionoaie (Picus sp.) Cuib părăsit (recent, lemnul 

orificiului de intrare în cuib încă 

deschis la culoare) într-un arțar 

argintiu (Acer saccharinum) cu 

vârful uscat (Z4). 

– 

10.  Vrabie de casă (Passer 

domesticus) 

Indivizi în căutare de hrană, pe 

alei (resturi de panificație etc.). 

Specia este dominantă. 

 

REZUMAT ŞI CONCLUZII (FAUNA) 

 

Dintre speciile de păsări observate în parcul Teatrului Național 6 sunt cuibăritoare: Streptopelia 

decaocto, Asio otus, Picus sp. Corvus frugilegus, Turdus merula, Carduelis chloris.  

 

Toate speciile mai sus menționate utilizează vegetația lemnoasă pentru cuibărit iar o parte din ele 

(guguștiucul, mierla și florintele) mai au ponte anual. Iată de ce lucrările de amenajare 

peisagistică (de ex., tăieri rase, înlocuiri de vegetaţie înaltă cu vegetaţie joasă etc.) le-ar 

putea afecta negativ ciclul biologic, în sezonul cald al anului, când se înregistrează 

activitatea de cuibărit. 

 

Întocmit, 

 

dr. Emanuel Târnoveanu 

iunie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Ciuful de pădure (Asio otus) este 

o specie protejată prin Lege 

(Convenţia de la Berna, Anexa 2, 

ratificată de România, respectiv anexa 

Legii 407/2006 (mod.)). Deranjarea 

şi/sau distrugerea locurilor de odihna si 

iernat ale acestor păsări este ilegală (v. şi 

adresa nr. 4233/11.12.2013, Garda de 

Mediu, CJ Iasi).  

De reţinut în acest sens este că tăierea 

rasă a majorităţii florei arborescente din 

acest amplasament şi organizarea unui 

şantier deschis sunt activităţi care vor 

afecta negativ atât exemplarele de ciufi, 

cât şi restul faunei aici documentate. 
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C. RADIAŢII ELECTRO-MAGNETICE (REM) 

 

Dispozitiv folosit: Cornet ED78S EMF Meter 

 

Specificatii: Dual operation mode: RF power meter mode and LF Gauss meter mode. (0.1-8GHz) 

RF Frequecy range: 100MHz - 8GHz (RF meter), (-60dBm to +5dBm), (0.5uw/m2 - 

1.8w/m2), (14mv/m - 26.2v/m). LF1: 50Hz - 10KHz (0.1uT - 60uT)/(1mG - 600mG). 

LF2: 50Hz - 1KHz (0.01uT - 1uT)/(0.1mG - 10mG).  

 

Peak power density measurement 1.5uW/m2 - 0.58W/m2. Sampling rate: 3500/sec.  

 

Display update rate: 2/sec.  

 

 

Analog RF(AM,FM) and Digital burst RF (GSM,TDMA,CDMA,DECT, ZigBee, Bluetooth, 

UWB, WiFi, WiMAX 2.4GHz, 3.6GHz, 5.8GHz). Max and Hold function, mW/m2, 

V/m, dBm, mG, uT. Average, Sound output, audio Alarm function. Calibration 

correction. 

 

Tara de productie: Statele Unite ale Americii. 

 

Unitatea de masura (RF: 100 MHz-8 GHz): mW / m2.
3
  

 

Metodologie: S-a purces la evaluarea radiatiilor electro-magnetice non-ionizante (spectru: 

100MHz-8 GHz) prezente în amplasament (Z1-Z4). Măsurătorile s-au efectuat atât la periferia, 

cât şi în interiorul zonelor respective. Analiza s-a realizat multi-direcţional (axe X, Y, Z), fiind 

notate valorile maxime (max.), respectiv media (avg.) fiecărei locaţii, după cum urmează: 

 

Z1, periferie: (Str. I. C. Brătianu, vis-a-vis de Tribunalul de Arbitraj Judiciar, Iaşi): max. 3,033 

mW/m2, avg. 0,663 mW/m2. 

Z1, interior (ecranare vegetală): max. 0,283 mW/m2, avg. 0,02 / m2. 

 

Z2, periferie (Str. I. C. Brătianu, vis-a-vis de Magazin Înrămări / Materiale de Pictură şi Desen): 

max. 0,6 mW/m2, avg. 0,05 mW/m2. 

Z2, interior (ecranare vegetală): max. 0,16 mW/m2, avg. 0,03 mW/m2. 

 

Z3, periferie (Str. Agatha Bârsescu, vis-a-vis de parcarea Teatrului National): max. 0,26 mW/m2, 

avg. 0,06. 

Z3, interior (ecranare vegetală): max. 0,05 mW/m2, avg. 0,02 mW/m2. 

 

Z4, periferie (lângă Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – la intrarea in scuar dinspre Catedrala 

Mitropolitana): max. 20,98 mW/m2, avg. 7,27 mW/m2 (v. fig. 2). 

Z4, interior (ecranare vegetala): max. 0,06 mW/m2, avg. 0,01. 

 

                                                 
3
 Vremea nefavorabilă nu a permis evaluarea radiaţiilor electro-magnetice cu frecvenţe foarte joase (LF) (50Hz - 

10KHz) (de ex., stâlpi de electricitate). 
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Fig.2 – Valori REM, Z4. 

 

 

 

 

 

REZUMAT ŞI CONCLUZII (REM). 

 

1. Se observă că în toate zonele analizate (Z1-Z4) 

flora arborescentă înaltă joacă un rol pozitiv, 

de ecranare a organismelor umane fata de 

radiatia electro-magnetica. 

 

2. De remarcat sunt diferenţele semnificative de 

REM, înregistrate între periferiile 

amplasamentului (unde flora lipseşte) şi zonele 

cu floră arboricolă înaltă: 

 

a. Relevant este atât cazul Z1 (max. 

periferie = 3,033 mW/m2, avg. 0,663 

mW/m2, versus interior, max. 0,283 

mW/m2, avg. 0,02 / m2), cât mai ales  

 

b. cazul Z4, unde radiatia inregistrata la 

periferie a atins valoarea maxima de 

20,98 mW/m2, avg. 7,27 mW/m2 (in 

comparatie cu interiorul, unde lângă 

exemplarul de Catalpa bignonioides 

din Z4 s-au înregistrat valori de max. 

0,06 mW/m2, avg. 0,01). 

 

Demn de menţionat aici este că Organizația Mondială 

a Sănătății* a declarat, în mai 2011, că radiaţiile 

electro-magnetice („radio frequency radiation”), 

precum cele înregistrate de noi mai sus, constituie un 

posibil factor cancerigen pentru oameni.  

 

Detalii despre limitele de expunere şi încercările de 

armonizare legislativă în acest sens se pot accesa la: 

http://www.iaff.org/hs/Facts/CellTowerFinal.asp. 

 
 
 

 
 
 

 
*World Health Organization; International Agency for Research on 
Cancer; IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic 
Risks to Humans; Volume 80 Non-Ionizing Radiation, Part 1: 
Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic 
Fields; 2002; 429 pages; ISBN 92 832 1280 0. 

http://www.iaff.org/hs/Facts/CellTowerFinal.asp
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D. Planse fotografice (generale) (Z1-Z4): 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: În viitorul apropiat, intentionam sa completam prezenta expertiza cu un inventar entomologic. 

 

Semnează, 

 

dr. Emanuel Târnoveanu (biolog) 

ing. dr. Ionel Lupu (dendrolog) 

 

Contrasemnează, martor, 

 

drd. Dinu Gabriel Munteanu 

 

Cu acordul 

acad. prof. dr. Constantin Toma 

Subcomisia pentr ocrotirea monumentelor naturii  

Academia Română (Filiala Iaşi) 
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Anexa 1 

 

Listă selectivă de lucrări ştiinţifice ale experţilor constatatori 

 

1) DR. EMANUAL TARNOVEANU (biolog)
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Expert independent, doctor în biologie (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi) (Emanuel Tarnoveanu, 

emantarn@gmail.com). 

mailto:emantarn@gmail.com
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2) ING. DR. IONEL LUPU (dendrolog)
5
 

 

 

                                                 
5
 Preşedinte, Asociaţia Dendro-Ornamentală “Anastasie Fătu”, Iaşi (Str. Alexandru  Vlahuță, nr. 7A, C.U.I 

10713036, contact: tel. 0741130931, e-mail adoafis@yahoo.com). 

 




