
Propunere de modificare

Legea Nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Februarie 2017





Cuprins

05

18

20

22

23

25

Glosar la 
 Legea Nr. 24/2007

Anexa 1 

Memoriu spații verzi
aferent proiectului pentru autorizarea 
executării lucrărilor 
de construire (P.A.C.) 

Anexa 2 

Proiectul pentru autorizarea organizării 
execuţiei lucrărilor (P.O.E.)
(completare)

Anexa 3 

Plan anual de gestionare a arborilor 
și arbuștilor de talie mare

Anexa 4

Fișa de intervenție asupra vegetației

Legea Nr. 24/2007
privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul 
localităţilor

Legea Nr.24/2007. Propunere de modificare



Legea Nr.24/2007. Propunere de modificare



Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor

Art.1.(1) Prezenta lege reglementează noțiunea de spațiu 
verde și administrarea acestuia aflat în intravilanul 
localităților urbane și rurale în vederea asigurării calităţii 
factorilor de mediu, a unui nivel ridicat al stării de sănătate 
a populației precum și în vederea diminuării impactului 
schimbărilor climatice asupra cadrului de viață al 
locuitorilor României. 
(2) Spațiul verde este o structură din intravilanul 
localităților urbane și rurale, aparținând domeniului public 
sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, 
care înglobează vegetație dezvoltată natural și/sau 
plantată de om, care are rol social, cultural și/sau în 
protecția mediului și care ajută la creșterea și/sau [1] 
îmbunătățirea calității mediului de viață uman prin aportul 
estetic, ecologic și/sau de recreere.

Art.2. Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la 
un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, accesul liber 
pentru recreere în spaţiile verzi, în condiţiile respectării 
prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Spaţiile verzi pot fi clasificate astfel:
(1) După rolul avut în cadrul țesutului urban:
a) Spații verzi independente - înglobează vegetație dar 
nu sunt atașate altor infrastructuri. 
b) Spații verzi atașate - suprafețe sau ansambluri de 
suprafețe permeabile care înglobează vegetație și care 
sunt atașate altor infrastructuri.
(2) După dreptul de proprietate asupra imobilului pe care 
sunt amplasate:
a) Spații verzi publice – cele care se află în proprietatea 
publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
b) Spații verzi private – cele care se află în proprietatea 
privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale . [2]
În condiţiile legii, spațiile verzi pot fi date în administrare 
regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi 
concesionate ori închiriate sub condiția asigurării 
respectării de către beneficiarul concesiunii/închirierii a 
regimului de spațiu verde instituit prin prezenta lege; de 
asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită persoanelor 
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de 
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, cu 
condiția respectării prezentei legi.
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Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor

Art. 1. Prezenta lege reglementează administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, în vederea 
asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate 
a populaţiei.

Art. 2. Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la 
un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile 
verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la 
amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de 
arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale 
în vigoare.

Art. 3. Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de 
terenuri din intravilanul localităţilor:
a) : parcuri, spaţii verzi publice cu acces nelimitat
grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b) :spaţii verzi publice de folosinţă specializată
1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri 
expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru 
animalele dresate în spectacolele de circ;
2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, 
unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de 
cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului 
de performanţă;
c)  baze de agrement, poli spaţii verzi pentru agrement:
de agrement, complexuri şi baze sportive;
d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de 
apă;
e) ;culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică
f) ; păduri de agrement
g) .pepiniere şi sere



(3) După gradul de accesibilitate:
a) Cu acces nelimitat pentru public;
b) Cu acces limitat pentru public;
c) Fără acces pentru public.
(4) După forma din cadrul rețelei verzi:
a) Pată;
b) Linie;
c) Punct.

Art.4. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai 
jos au următoarele semnificaţii : [3]
(1) Componente ale spațiilor verzi atașate construcțiilor 
proprietate publică sau privată a statului sau unităților 
administrativ teritoriale:
a) acoperiș verde – amenajare de tip extensiv sau 
intensiv, amplasată pe acoperișul unei construcții și care 
cuprinde vegetație plantată;
b) atrium – amenajare vegetală realizată în interiorul unei 
construcții, în spații închise sau deschise, vegetația 
acesteia fiind plantată direct în sol sau dispusă în ghivece 
și/sau jardiniere;
c) balcon verde – compoziție vegetală, amplasată în 
balcon sau terasă, dispusă în ghivece și/sau jardiniere;
d) perete verde – suprafață verticală realizată din 
vegetație plantată direct în sol sau în sisteme 
independente și care este atașată/ancorată la o 
construcție.
Componente ale spațiilor verzi atașate construcțiilor nu vor 
fi incluse la calculul indicatorilor urbanistici (POT și CUT) 
și nici la stabilirea suprafeței de teren ce trebuie 
amenajată cu spații verzi conform H.G. nr. 525/1996 
pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
(2) Componente ale spațiilor verzi conectate la 
infrastructuri rutiere și tehnico-edilitare : [4]
a) sistem de bioretenție - cavități punctuale sau 
longitudinale, realizate în pământ (gropi, șanțuri, rigole) 
care constituie medii de infiltrație și sunt alcătuite din 
vegetație la care se pot adăuga și alte materiale organice 
sau minerale, cu rol în administrarea apelor pluviale 
locale;
b) stradă verde – ansamblu care conține alături de 
suprafețe minerale și suprafețe permeabile punctuale sau 
liniare, care înglobează vegetație predominant arboricolă 
la care se pot adăuga alte materiale, precum și 
echipamente cu rol utilitar/tehnic, dotări și/sau alte 
elemente decorative;
c) terasament verde aferent infrastructurii rutiere - 
construcție în general realizată din pământ și/sau material 
mineral, atașată structurii rutiere și care este amenajată cu 
vegetație;
d) zona de siguranță a infrastructurii de transport 
feroviar – fâşiile de teren, care înglobează vegetație, 
situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare 
pentru amplasarea instalaţiilor specifice feroviare şi pentru 
protecţia mediului.
(3) Componente ale spațiilor verzi atașate la infrastructuri 
sociale deținute în proprietate publică sau privată de către 
stat sau unitățile administrativ teritoriale:
a) bază sportivă sau de agrement, cu funcțiune de 
spațiu verde - structură de tip parc aflată în proprietatea 
publică sau privată a statului sau unităților administrative 
teritoriale care conține zone construite, special amenajate, 
echipate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi 
(complex de instalaţii sportive) și pentru agrement;
b) cimitir verde - structură de tip grădină aflată în 
proprietatea publică sau privată a statului sau unităților 
administrative teritoriale și destinată practicilor funerare în 
care se acordă prioritate vegetației și/sau zonelor verzi 

Art. 4. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de 
mai jos au următoarele semnificaţii:
a)  spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un parc – 
hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone 
construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate 
activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative 
pentru populaţie;
b)  spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un scuar – 
hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul 
unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, 
social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de 
agrement pentru copii şi tineret ori în alte locaţii;
c)  teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti grădină – 
ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, 
fiind deschis publicului;
d)  plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare fâşie plantată – 
a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul căilor de 
circulaţie sau al cursurilor de apă;
e)  grădină în care sunt prezentate grădină botanică – 
colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori de 
seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru 
curiozităţile pe care le prezintă;
f)  orice colecţie de animale vii, grădină zoologică – 
menţinute într-un amplasament administrat şi deschis 
publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi 
pentru a furniza mijloace de educaţie, informare şi 
petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi 
conservarea vieţii sălbatice;
g)  instituţie care dispune de un muzeu în aer liber – 
spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea 
expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, 
documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului;
h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului 
de performanţă –  complex format dintr-un cadru vegetal 
şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru 
practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii 
sportive);
i) spaţiu verde special amenajat parc expoziţional – 
destinat informării publicului şi promovării unor evenimente
j)  spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu – 
spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate 
adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol 
estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a 
calităţii aerului;
k) pădure sau zonă împădurită în pădure de agrement – 
care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui 
cadru adecvat petrecerii timpului liber;
l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi 
lacurilor –  plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă 
sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de 
protecţie a acestora;
m)  - culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică
plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul 
unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea 
ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii 
aferente;
n) teren pe care se cultivă şi se înmulţesc pepinieră – 
plante erbacee şi lemnoase până la transplantarea pentru 
plantare definitivă;
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în raport cu elemente minerale destinate construcțiilor 
funerare; [5]
c) grădina – amenajare aflată în proprietatea publică sau 
privată a statului sau unităților administrative teritoriale 
atașată sau nu de o construcție, accesibilă publicului larg 
sau nu, în cuprinsul căreia predomină vegetația, în scopul 
recreerii, educări și/sau cercetării, și care poate să conțină 
dotări, echipamente și alte construcții care pot fi agregate 
în amenajări cu rol preponderent estetic sau specializat. 
Grădina poate avea diverse specializări;
d) grădina comunitară – amenajare de tip grădină având 
ca destinație producția horticolă necomercială și/sau 
recreere aflată în proprietatea publică sau privată a 
statului sau unităților administrative teritoriale;
e) grădina condominiu – structură de dimensiune 
redusă, amplasată în zone rezidențiale, aflată în 
proprietatea publică sau privată a statului sau unității 
administrative teritoriale și care înglobează vegetație;
f) grădina instituțională – structură atașată clădirilor 
instituțiilor statului sau unităților administrative teritoriale, 
cu caracter public sau privat, care înglobează vegetație 
precum și diverse dotări, echipamente și/sau alte 
construcții, care pot fi agregate în amenajări cu rol 
preponderent estetic sau specializat;
g) grădina zoologică – structură de tip parc aflată în 
proprietatea publică sau privată a statului sau unităților 
administrative teritoriale și care deține animale în 
captivitate în scopul prezentării lor publicului și în care 
predomină suprafețele permeabile și vegetația;
h) parc – structură independentă, aflată în proprietatea 
publică sau privată a statului sau unităților administrative 
teritoriale și accesibilă publicului larg, în care predomină 
vegetația (de regulă arborescentă) și care este prevăzută 
cu dotări și/sau echipamente care permit desfășurarea 
unei game largi de activități pentru recreere adresate unei 
palete variate de utilizatori. Parcul poate avea diverse 
specializări;
i) parc istoric sau grădina istorică – structură de tipul 
parcului sau grădinii care este declarată prin lege 
monument istoric;
j) scuar (parc de buzunar) – structură de tip parc de 
dimensiuni reduse, inserată în țesutul urban, care 
înglobează suprafețe permeabile și vegetație predominant 
arborescentă, care poate fi prevăzută cu dotări și/sau 
echipamente diverse, care are rolul de a asigura odihna 
de scurtă durată a utilizatorilor, de a facilita circulația 
pietonilor și care poate oferi spații destinate recreerii;
k) zonă de campare – structură de tip parc destinată 
campării.
(4) Componente verzi aferente infrastructurii agricole ce 
vor fi introduse cu prioritate în categoria spațiilor verzi 
după ce rolul lor agricol nu va mai putea fi îndeplinit 
datorită stării de degradare a solului:
a) fâneață – suprafață agricolă în care predomină plantele 
erbacee, destinată producerii de furaje, recoltate prin 
cosire; [6]
b) pășune – suprafață agricolă în care predomină plantele 
erbacee, destinată producerii de furaje, utilizate pentru 
pășunatul animalelor; [7]
c) plantație pomicolă – amenajare care conține pomi 
şi/sau arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, 
căpşunării, pepiniere, sere, inclusiv terenurile pentru 
asolamente sau terenurile în pregătire pentru plantare; [8]
d) teren arabil – suprafață de teren cultivată sau 
necultivată, destinată pentru producția vegetală menținută 
în bune condiții agricole și de mediu; [9]
e) teren destinat agro-silviculturii – suprafață de teren
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cultivată cu vegetație destinată producerii de biomasă și 
alte produse.
(5) Componente verzi din zone naturale, semi-naturale și 
antropice din intravilanul localităților, care au funcțiune 
forestieră și vor fi administrate conform legislației 
specifice, dar care vor fi incluse în registrul verde și care 
vor fi luate în considerare la elaborarea strategiei privind 
conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi:
a) pădure urbană – teren situat în intravilanul localităților 
cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperit cu arbori care 
trebuie să atingă o înălțime minimă de 5 metri la maturitate 
și care îndeplinește mai multe funcții speciale de protecție, 
producție și/sau recreere; [10]
b) perdea forestieră de protecție – formaţiune cu 
vegetaţie forestieră, amplasată la o anumită distanţă unele 
de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a îl proteja 
împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru 
ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a 
terenurilor; [11]
c) cordon forestier  – formațiune de arbori şi arbuşti 
forestieri, care unesc trupuri de pădure sau reţele de 
perdele forestiere de protecţie, aflate la distanţe de până 
la 10 km unele de altele. Cordoanele forestiere pot avea 
lăţimi de până la 30 m şi se amplasează la marginea 
tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, 
al digurilor şi malurilor sau în jurul localităţilor. În aceste 
cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele 
forestiere de protecţie şi preiau funcţiile de protecție ale 
acestora;
d) structură de reconversie ecologică – teren care a 
fost destinat extragerii/exploatării resurselor minerale, iar 
în prezent este reabilitat prin plantații arboricole, arbustive 
și erbacee cu rol în protecția mediului;
e) teren abandonat – suprafață de teren viran acoperit cu 
vegetație erbacee,  arbustivă și/sau arboricolă cu caracter 
spontan și asupra căruia nu este revendicat dreptul de 
proprietate de nicio persoană;
f) terenuri umede, mlaștini, bălți, smârcuri - suprafețe de 
teren cu sol permanent sau periodic saturat cu apă, cu 
floră și faună caracteristică.
(6) Componente verzi aflate în proximitatea suprafețelor 
cu apă care au funcțiune mixtă și vor fi administrate de 
autoritățile publice locale, lucrările de amenajare fiind 
efectuate cu avizul structurii competente din cadrul RN 
“Apele Române” și care vor fi incluse în registrul verde și 
vor fi luate în considerare la elaborarea strategiei privind 
conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi:
a) albie uscată – depresiune de teren formată datorită 
curgerii apei, de obicei uscată, care poate avea o 
biodiversitate bogată și poate fi utilizată pentru recreere;
b) mal verde – teren amplasat în vecinătatea suprafețelor 
cu apă naturale sau artificiale, care înglobează vegetație 
plantată și/sau spontană;
c) zonă de protecţie adiacentă infrastructurii de îmbu-
nătăţiri funciare – terenuri care înglobează vegetație, 
adiacente canalelor de irigație și/sau desecare;   [12]
d) zona de coastă marină – teren cu caracteristici litorale 
(plaje cu nisip, stânci, dune costale/de coastă, faleză) care 
se află în contact cu marea.
e) faleza fluvială – ansamblu de suprafețe naturale și 
artificiale dispuse liniar de-a lungul unui curs de apă și 
care înglobează vegetație plantată și/sau spontană.

Art. 5 .  Nu fac obiectul reglementării prezentei legi:
a) Vegetaţia din extravilanul localităților, inclusă în fondul 
forestier;
b) Zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, respectiv râurilor 
şi bazinelor de apă, aflate în extravilanul localităților;
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b) Zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, respectiv râurilor 
şi bazinelor de apă, aflate în extravilanul localităților;
c) Perdelele de protecţie din extravilanul localităților, 
amplasate pe terenurile cu destinaţie agricolă;
d) Ariile naturale protejate;
e) Zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurii de 
transport din extravilan;
f) Spațiile din intravilanul localităților acoperite cu vegetație 
și deținute în proprietate privată de persoanele fizice sau 
juridice și care nu au fost incluse niciodată în categoria 
spațiilor verzi în sensul prezentei legi.

Art. 5 . (1) Terenurile ce au categoria de folosință de spații 
verzi în sensul prezentei legi și care au fost retrocedate, 
atribuite sau care au intrat în proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice de drept privat vor fi în mod obligatoriu 
gestionate conform art. 9 din prezenta lege. 
(2) Proprietarii terenurilor menționate la alin. (1) de mai 
sus garantează accesul permanent și gratuit al publicului 
pe spațiile verzi în schimbul unei compensații plătite de 
către autoritatea publică locală din raza căreia se află 
situat terenul. Metoda de calcul a compensației și 
modalitatea de plată va fi prevăzută în normele 
metodologice ale prezentei legi ce vor fi adoptate cel mai 
târziu până la data de 1 ianuarie 2018.
(3) În situația în care titularii dreptului de proprietate nu îşi 
exprimă acordul pentru accesul liber și necondiționat al 
publicului pe spațiile verzi pe care le au în proprietate, se 
demarează procedura de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică, în condiţiile legii nr. 33/1994.

Art. 5. din lege, devine Art. 6.

Art.6. (1) Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
proprietarii spațiilor verzi, au următoarele obligaţii:
a) să nu permită ocuparea cu construcții permanente sau 
provizorii prin emiterea de autorizații de construire sau, 
dacă este cazul, de autorizații de funcționare pe 
amplasamentul spațiilor verzi;
b) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor 
verzi aflate în proprietatea lor;
c) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi prin nicio 
acțiune sau fapt juridic;
d) sa asigure administrarea spațiilor verzi în conformitate 
cu prevederile prezentei legi; 

Nu există corespondent. 
Introducere articol nou.

Art. 5. Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele 
obligaţii:
a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor 
verzi;
b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe 
spaţiile verzi;
c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale 
arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale 
şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, 
cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale 
construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale 
existente pe spaţiile verzi;
d) să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;
e) să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;
f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor 
verzi aflate în proprietatea lor;
g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru 
protecţia mediului, cu autorităţile centrale pentru 
amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi 
şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării 
acestora;
h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi.

Art. 6. (Articol abrogat prin Lege 47/2012 la 25.03.2012)
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e) să introducă în categoria spațiilor verzi, de îndată ce au 
constatat cu certitudine existența în intravilanul localităților 
a unor terenuri abandonate sau a unor terenuri agricole 
(fânețe, pășuni, livezi, vii, teren arabil) degradate ce nu 
mai pot fi folosite în scopul producției agricole.
(2) Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice și juridice, au următoarele obligaţii:
a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor 
verzi;
b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe 
spaţiile verzi;
c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale 
arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale 
şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, 
cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale 
construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale 
existente pe spaţiile verzi;
d) să nu ocupe în mod ilegal spaţiile verzi cu construcţii 
provizorii;
e) să nu ocupe în mod ilegal spaţiile verzi cu construcţii 
permanente;
(3) Pentru protecția şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice și juridice, pot să coopereze cu 
autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, 
cu autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu 
autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările 
preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru 
îmbunătăţirea amenajării acestora.

Art. 7. Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură 
îndeplinirea următoarelor obiective:
a) generarea unei rețele coerente de spații verzi, prin 
elaborarea de strategii,  care să asigure 
protejarea/conservarea și/sau dezvoltarea biodiversității, 
evitând prin urmare fragmentarea rețelei de spații verzi și 
dispunerea echilibrată a acestora la scara localităților;
b) dezvoltarea judicioasă a funcțiilor spațiilor verzi, în 
scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi 
asigurării calităţii vieţii;
c) regenerarea, reabilitarea, revitalizarea și 
extinderea/dezvoltarea rețelei de spații verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de instrumente și 
măsuri care să asigure o stare corespunzătoare funcțiilor 
pe care spaţiile verzi le îndeplinesc, respectiv funcțiile de 
mediu și ecologice ale spațiilor verzi, funcțiile structurale și 
simbolice funcția socială și funcția economică.
e) identificarea componentelor deficitare din rețeaua de 
spații verzi şi realizarea de lucrări pentru ameliorarea 
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin 
includerea în categoria spaţiilor verzi a terenurilor cu 
potenţial ecologic sau socio-cultural.

Art. 8. Administrarea în funcție de proprietate:
(1) Administrarea spaţiilor verzi este exercitată de 
autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe 
împuternicite în acest scop de proprietarul spațiilor verzi, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. Autorizarea lucrărilor de amenajare și de intervenție 
asupra spațiilor verzi
(1) Lucrările de amenajare a spațiilor verzi sunt de utilitate 
publică și se execută pe baza autorizației de construire 
emise conform prevederilor legislației privind autorizarea 
lucrărilor de construcții și cu respectarea art. 6 alin. (1) 
lit.(a),(d), din prezenta lege.

Art. 7. Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură 
îndeplinirea următoarelor obiective:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru 
menţinerea biodiversităţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a 
spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, 
menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii 
populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii; 
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a 
calităţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind 
aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea 
corespunzătoare funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări 
pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin 
includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor 
cu potenţial ecologic sau sociocultural.

Art. 8. (1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică 
este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale  
şi de alte organe împuternicite în acest scop.
(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate 
privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu  
respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 9. [13] (1) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi 
se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, 
cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind 
suportate de proprietarul construcţiei.
(2) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu 
acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor  
teritoriale pentru protecţia mediului.
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(2) Autorizația de construire necesară pentru efectuarea 
lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi va fi emisă doar în 
baza unui proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor de 
construire (P.A.C., inclusiv P.O.E. aferentă) întocmit în 
conformitate cu prevederile legii nr. 50/1992 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale 
Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, în cadrul cărora se vor 
adăuga specificațiile din Anexa I, respectiv Anexa 2, 
elaborate de către specialişti în peisagistică cu 
respectarea legislației în vigoare. 
(3) Pentru efectuarea lucrărilor de construcție care prin 
soluția tehnică afectează indicii de calitate și cantitate ai 
spațiilor verzi și ai elementelor vegetale, se elaborarează 
un proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor de 
construire realizat de către un colectiv tehnic de specialiști 
care va include obligatoriu și specialiști în 
peisagistică/peisagiști.
(4) Toate lucrările de intervenție asupra vegetației 
(extrageri, defrișări, plantări, transplantări, tăieri de 
formare, întreținere și regenerare) și/sau de profilaxie) se 
fac pe baza unui plan de gestionare al arborilor și 
arbuștilor ce va fi întocmit anual de către administrator în 
conformitate cu prevederile articolului 10 din prezenta lege 
și va fi aprobat de către proprietar. Conținutul planului de 
gestiune face obiectul Anexei 3.
(5) Prin excepție de la articolul 9 alin (4), în cazul situațiilor 
particulare, determinate de evenimente imprevizibile, 
lucrările de intervenție asupra vegetației se realizează pe 
baza unor fișe de intervenție și pe baza unui proces verbal 
de constatare pe care administratorul spațiului verde le 
întocmește înaintea începerii efectuării lucrărilor. 
Conținutul Fișei de intervenție asupra vegetației face 
obiectul Anexei 4.
(6) Toate lucrările de intervenție asupra vegetației se vor 
înregistra în timp real în registrul verde al localității.
(7) Pentru efectuarea lucrărilor de intervenții de mare 
anvergură care conduc la reabilitarea în integralitate a 
unor elemente compoziționale și/sau utilizarea unor 
echipamente grele se va întocmi un proiect pentru 
autorizarea organizării execuției lucrărilor (P.O.E.).
(8) Documentațiile tehnice de organizare a execuției 
lucrărilor  pentru investițiile realizate în proximitatea [14]
spațiilor verzi se vor realiza cu participarea obligatorie a 
unui specialist în peisagistică/ horticultură/ silvicultură/ 
arboricultură.
(9) Lucrările de amenajare și lucrările de intervenție se 
execută cu material vegetal, adaptat climei, provenit din 
pepiniere şi alte plantaţii, care prin proprietăţile lor 
biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică 
şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele 
existente deja în zonă.
(10) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se 
demolează fără vreo altă formalitate după transmiterea 
unei notificări cu 30 de zile înainte de demolare pentru 
aducerea terenului la starea iniţială.Cheltuielile totale 
pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de către 
persoana fizică sau juridică care a edificat construcția 
neautorizată.

Art.10. Instrumente specifice ale administrării spaților verzi
(1) Unitățile administrativ teritoriale au obligaţia să 
efectueze, până la data de 1 ianuarie 2019, auditul 
suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi și să 
elaboreze pe baza acestor date strategia şi planul de 
acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de 

Art. 10. (1) Municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să 
efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul  
suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de 
elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind  
conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi.
(2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei 
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de spaţii verzi are în vedere distribuţia echilibrată a 
acestora în raport cu specificul unităţii teritoriale de 
referinţă, precum şi crearea de spaţii verzi prin 
transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de 
terenuri şi prin aplicarea de metode alternative.
(3) Extinderea intravilanului localităţilor, transformarea 
zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea  
pe terenuri de peste 3.000 m aflate în proprietatea ² 
statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor  
centrale şi locale se pot realiza exclusiv pe baza 
documentaţiilor de urbanism care să prevadăun minimum 
de 20 m  de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum ²
de 5% spaţii verzi publice.

Art. 11. (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale sunt obligate să asigure finanţarea materialului  
dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru 
amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile  
verzi proprietatea acestora.
(2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de 
către specialişti în domeniul arhitecturii peisagistice, al  
urbanismului, al horticulturii şi forestier.
(3) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier 
şi floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte  
plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile lor 
biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică  
şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele 
existente deja în zonă.

Art. 12. (1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către 
proprietarii şi administratorii acestora.

spaţii verzi, precum și registrul verde.
(2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de 
spaţii verzi are în vedere distribuţia echilibrată a acestora 
în raport cu specificul unităţii teritoriale de referinţă, 
precum şi crearea de spaţii verzi prin transformarea 
terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi prin 
aplicarea de metode alternative, în baza documentațiilor 
de urbanism.
(3) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de 
spaţii verzi la nivelul unei unități administrative teritoriale 
se elaborează de către administratorul spațiilor verzi prin 
intermediul unor echipe multidisciplinare formate din 
specialiști în peisagistică și, după caz, specialiști din alte 
domenii conexe, se aprobă de către unitățile administrativ 
teritoriale o dată la 10 ani și este implementată prin planul 
local de peisaj (PLP) - parte integrantă a planului 
urbanistic general – PUG.
(4) Administratorul spațiilor verzi are obligația de a elabora 
anual planul de gestiune al arborilor și arbuștilor ce va fi 
aprobat de către proprietar cu avizul prealabil al autorității 
pentru protecția mediului competente.
(5) Administratorul spațiilor verzi are obligaţia să 
întocmească registul verde prin intermediul unor echipe 
multidisciplinare formate din specialiști în peisagistică și, 
după caz, specialiști din alte domenii conexe, să 
actualizeze registrul verde ori de câte ori intervin modificări 
cantitative și/sau calitative în structura spațiilor verzi.
(6) Întocmirea registrelor verzi are drept scop organizarea 
folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor 
eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al 
schimbărilor calitative şi cantitative prin intermediul 
instrumentelor/mecanismelor (planuri locale de peisaj - 
PLP, documentații de urbanism), precum şi asigurarea 
informaţiilor despre spaţiile verzi.
(7) Registrele verzi se constituie pe baza normelor tehnice 
aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi 
locuinţei, cu avizul ministrului mediului şi al ministrului 
administraţiei şi internelor, în termen de un an de la 
elaborarea şi publicarea acestora.
(8) Registrele verzi vor fi făcute publice pe pagina de 
internet oficială sau consultate direct la sediile primăriilor.
[Art.10 (3)] 
(9) Extinderea intravilanului localităţilor și transformarea 
zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale, comerciale 
sau industriale în scopul efectuării de construcții pe 
terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului, 
a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale 
şi locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţilor de 
urbanism care să prevadă un minimum de 30% spațiu 
acoperit cu material vegetal. 

Art. 11. Conținut mutat la alte articole!
(1) conținut reformulat și mutat la Art. 19.
(2) se modifică și se mută la Art. 9.
(3) se modifică și se mută la Art. 9.

Art. 12. Întreținerea spațiilor verzi:
(1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către
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(2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi 
arbuşti sunt obligaţi să realizeze măsurile de întreţinere a 
acestora.
(3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi 
să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot  
fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi 
elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire  
avansat sau a stării fitosanitare precare.
(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi 
să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa  
spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale.
(5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, 
arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din 
domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente 
în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele  
urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în 
coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de
eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează 
siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în  
apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor 
aeriene.
(6) Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale 
de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum  
sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele 
urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului  
emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, 
respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 13. (1) Protecţia spaţiilor verzi, a dotărilor specifice 
sau mobilierului urban specific este asigurată de către  
proprietarii şi administratorii acestora şi prin intermediul 
instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei în  
vigoare.
(2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate să acorde 
ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spaţiilor  
verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de 
deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din  
spaţiile verzi.

Art. 14. (1) Protecţia vegetaţiei spaţiilor verzi împotriva 
dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor şi 
avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu 
atribuţii de prevenire, îndrumare şi control de specialitate  
pentru protecţia plantelor.
(2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetaţiei 
din spaţiile verzi se efectuează de către proprietarii şi  
administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de 
prevenire a răspândirii şi de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor plantelor şi prin măsuri de carantină, sub 
directa îndrumare şi controlul de specialitate al
unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor.
(3) Protecţia spaţiilor verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor 
se efectuează, de regulă, prin acţiuni preventive, metode  
biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor 
fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor este 

proprietarii şi administratorii acestora, cu respectarea 
obiectivelor de la Art.7. 
(2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi 
arbuşti sunt obligaţi să realizeze măsurile de întreţinere a 
acestora, conform Art.9.
(3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi 
să asigure drenarea apelor meteorice și pluviale de pe 
suprafaţa spaţiilor verzi prin menținerea acesteia în 
interiorul spațiilor verzi și dirijarea lor în pânza de apă 
freatică sau după caz în reţeaua de preluare a apelor 
pluviale.
(4) În cazul vegetației lemnoase de pe spaţiile verzi din 
zonele urbane şi rurale, intervenţiile cu tăieri în coroană se 
vor executa în conformitate cu prevederile Art.9.
(5) Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale 
de tăiere a vegetației lemnoase din spaţiile verzi, aflate pe 
terenurile din localitățile urbane și rurale, se pun în 
aplicare numai după realizarea unor documentații conform 
Art.9.
(6) Protecţia vegetaţiei spaţiilor verzi împotriva 
dăunătorilor și bolilor se efectuează în baza prognozelor şi 
avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu 
atribuţii de prevenire, îndrumare şi control de specialitate 
pentru protecţia plantelor.
(7) Menţinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetaţiei 
din spaţiile verzi se efectuează de către proprietarii şi/sau 
administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de 
prevenire a răspândirii şi de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor plantelor şi prin măsuri de carantină, sub 
directa îndrumare şi controlul de specialitate al unităţilor 
fitosanitare pentru protecţia plantelor.
(8) Protecţia spaţiilor verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor 
se efectuează, de regulă, prin acţiuni preventive, metode 
biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor 
fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor este 
strict limitată şi se realizează sub coordonarea instituţiilor 
fitosanitare şi de protecţia mediului.

Art.13. Protecția împotriva acțiunilor ilicite de deteriorare 
sau distrugere a spațiilor verzi
(1) Protecţia spaţiilor verzi, a dotărilor și echipamentelor 
specifice, inclusiv a mobilierului urban este asigurată de 
către proprietarii şi administratorii acestora şi prin 
intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform 
legislaţiei în vigoare.
(2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate să acorde 
ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spaţiilor 
verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de 
deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din 
spaţiile verzi.

Art.14. se mută la Art.12
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strict limitată şi se realizează sub coordonarea instituţiilor 
fitosanitare şi de protecţia mediului. 

Art. 15. Controlul realizării măsurilor de protecţie a 
spaţiilor verzi, în funcţie de locaţia acestora, este exercitat  
de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru  
dezvoltare regională şi administraţie publică, autorităţile 
administraţiei publice locale şi de unităţile fitosanitare  
locale pentru protecţia plantelor.

Art. 16. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul 
unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale 
ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori 
intervin modificări.
(2) Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea 
folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor 
eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al 
schimbărilor calitative şi cantitative, precum şi asigurarea 
informaţiilor despre spaţiile verzi.
(3) Registrele locale ale spaţiilor verzi se constituie pe 
baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul ministrului 
mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor, în 
termen de un an de la elaborarea şi publicarea acestora.

Art. 17. (1) Obligaţia organizării şi conducerii registrelor 
spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice 
locale.
(2) Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem 
informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor 
spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate.
(3) Registrele locale ale spaţiilor verzi vor fi făcute publice 
şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor 
administraţiei publice locale.

Art. 18. (1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor 
spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi 
juridice.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea 
obligaţiilor privind spaţiile verzi.
(3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se 
efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea 
destinaţiei de spaţiu verde.
(4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în 
registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru 
lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor 
de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.
(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea 
suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de 
prezenta lege.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), este permisă 
schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării 
unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt 
prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât 
cele privind construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor 
sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă 
socială, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi 
administraţiei publice şi autorităţilor judecătoreşti.

Art.15. Controlul realizării măsurilor de protecţie a spaţiilor 
verzi, în funcţie de administrarea acestora, este exercitat 
de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru 
dezvoltare regională şi administraţie publică, autorităţile 
administraţiei publice locale şi de unităţile fitosanitare 
locale pentru protecţia plantelor.

Art.16. se mută la Art.10.

Art.17. se mută la Art.10.

Art.18. Reglementări legate de înstrăinarea, atribuirea, 
reducerea și schimbarea de destinație a spațiilor verzi
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor 
verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea 
obligaţiilor privind spaţiile verzi.
(3) Înstrăinarea şi atribuirea, inclusiv prin retrocedare, a 
terenurilor amenajate ca spații verzi prin alt mod decât 
printr-un contract de administrare este strict interzisă.
(4) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spații 
verzii și/sau  înregistrate în registrul verde indiferent de 
regimul juridic al acestora, reducerea suprafețelor 
acestora se poate face numai pentru lucrări de utilitate 
publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, 
aprobate conform legislaţiei în vigoare.
(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea 
suprafeţelor, strămutarea spaţiilor verzi definite de 
prezenta lege. Actele administrative sau juridice emise sau 
încheiate cu nerespectarea acestei interdicții fiind lovite de 
nulitate absolută.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), se pot amplasa 
pe spaţiile verzi nou înființate: alei pietonale, mobilier 
urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii 
provizorii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii
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(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa 
pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, 
amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru 
expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu 
caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi 
alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru 
întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de 
urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi
cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să 
nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pepinierele 
care nu sunt proprietate publică, serele şi terenurile 
amenajate ca grădini zoologice îşi pot schimba destinaţia, 
cu condiţia transformării acestora în alte tipuri de 
spaţii verzi.
(9) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în 
categoria curţi-construcţii, terenuri ce se află în 
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu 
pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul 
legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere 
conform legislaţiei în domeniu.

Art. 19. (1) Activităţile de administrare şi gospodărire a 
spaţiilor verzi subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale sunt finanţate din bugetul local pentru:
a) cheltuielile legate de regenerarea, paza şi protecţia 
spaţiilor verzi şi pentru tratamentele fitosanitare 
recomandate de unităţile fitosanitare locale pentru 
protecţia plantelor;
b) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare 
ştiinţifică în domeniul protecţiei şi amenajării durabile a 
spaţiilor verzi;
c) investiţiile capitale în domeniul spaţiilor verzi;
d) crearea şi dezvoltarea spaţiilor verzi prin achiziţionarea 
de terenuri disponibile cu potenţial sociocultural sau 
ecologic, în vederea atingerii şi respectării normativelor 
europene existente în domeniu cu privire la necesarul de 
spaţii verzi;
e) alte obligaţii legate de administrarea şi gospodărirea 
spaţiilor verzi.
(2) Activităţile de gospodărire a spaţiilor verzi proprietate 
privată sunt finanţate de proprietari.
(3) Finanţarea lucrărilor de regenerare a spaţiilor verzi se 
realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea 
măsurilor de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi 
vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2010.

uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi 
alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţi-
nere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism 
pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia 
ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu 
depăşească cumulativ 10% din suprafaţa totală a spaţiului 
verde.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), pepinierele, 
serele şi terenurile amenajate ca grădini zoologice, 
proprietate publică îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia 
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi.
(8) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind terenuri 
ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau 
juridice, amenajate ca spații verzi, vor fi inventariate în 
sensul legii, după îndeplinirea procedurii de expropriere 
conform legislaţiei în domeniu. Autoritățile administrative 
publice centrale și locale vor asigura în bugetele anuale 
sume pentru finanțarea unor astfel de proceduri. Până la 
definitivarea procedurilor de expropiere, proprietarii, 
persone fizice și juridice au obligația menținerii spațiilor 
verzi în confomitate cu dispozițiile prezentei legi.

Art.19. Finanțarea activităților de administrare a spațiilor 
verzi
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt 
obligate să asigure finanţarea activităţilor de administrare 
a spaţiilor verzi din bugetul local pentru:
a) cheltuieli legate de regenerarea, paza şi protecţia 
spaţiilor;
b) cheltuieli legate de intervențiile asupra spațiilor verzi 
care au ca scop readucerea acestora la o stare de 
viabilitate adecvată în raport cu rolul lor;
c) cheltuieli legate de realizarea tratamentelor fitosanitare 
recomandate de unităţile fitosanitare locale pentru 
protecţia plantelor;
d) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare 
ştiinţifică în domeniul protecţiei şi amenajării durabile a 
spaţiilor verzi;
e) efectuarea strategiilor şi planului de acţiune privind 
conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi;
f) efectuarea registrului verde;
g) efectuarea anuală a planului de gestiune a arborilor și 
arbuștilor;
h) efectuarea planului local de peisaj;
i) efectuarea proiectelor de amenajare a spaţiilor verzi;
j) efectuarea lucrărilor de implementare a proiectelor de 
amenajare pe spațiile verzi, inclusiv a materialului vegetal, 
a echipamentelor precum și a construcțiilor aferente 
acestora;
k) efectuarea măsurilor de profilaxie fitosanitară și a 
studiilor de cercetare ştiinţifică în domeniul protecţiei şi 
dezvoltării durabile a spaţiilor verzi;
l) investiţiile în domeniul spaţiilor verzi;
m) dezvoltarea rețelei verzi și crearea de noi spaţii verzi, 
prin achiziţionarea de terenuri disponibile cu potenţial 
sociocultural și/sau ecologic, în vederea atingerii şi 
respectării reglementărilor naționale și a normativelor 
europene existente în domeniu cu privire la necesarul de 
spaţii verzi;
n) alte obligaţii legate de administrarea spaţiilor verzi;
o) refacerea spațiilor verzi și a vegetației afectate datorită 
calamităților naturale (furtună, cutremur, incendiilor 
neprovocate).
(2) Finanţarea lucrărilor de regenerare a spaţiilor verzi se 
realizează cu spectarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art.20. Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage 
răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

Art. 21. Persoanele fizice şi persoanele juridice răspund 
contravenţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
pentru:
a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spaţii verzi;
b) nerespectarea cerinţelor privind proiectarea, construirea 
şi darea în exploatare a obiectivelor în spaţiile verzi;
c) atribuirea terenurilor pentru construcţii în spaţiile verzi 
fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorităţii 
centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorităţii 
centrale pentru protecţia mediului şi fără consultarea 
populaţiei;
d) desfăşurarea neautorizată a activităţilor economice, de 
turism şi agrement în spaţiile verzi;
e) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spaţii verzi;
f) deteriorarea spaţiilor verzi în urma incendiilor sau a 
comportării iresponsabile cu focul;
g) aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, 
sticle, resturi animaliere, deşeuri menajere şi orice alte 
deşeuri;
h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, 
sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi inginereşti din 
spaţiile verzi;
i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de 
gazon;
j) păşunatul pe spaţii verzi;
k) decopertarea litierei şi deteriorarea păturii vii şi a 
stratului de sol fertil;
l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului 
spaţiului verde;
m) plimbarea şi îmbăierea câinilor şi a altor animale în 
afara spaţiilor amenajate;
n) distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, 
chimicale, deşeuri de producţie, produse petroliere sau 
alte substanţe nocive.

Art. 22. (1) Prejudiciile cauzate spaţiilor verzi se 
recuperează pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.
(2) În cazul deteriorării spaţiilor verzi în urma incendiilor, 
se stabileşte compensarea nu numai a pagubei pricinuite 
spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru 
stingerea incendiului şi curăţarea teritoriului de deşeurile 
provenite în urma acestuia şi refacerea zonei verzi.
(3) În cazul poluării chimice a spaţiilor verzi se stabileşte 
nu numai compensarea pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci 
şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a 
lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea 
zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul 
afectării populaţiei.
(4) Producţia lemnoasă şi alte produse dobândite ilicit din 
exploatarea spaţiilor verzi sunt supuse confiscării şi 
transmise administratorilor spaţiilor verzi.

Art. 23. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională după cum urmează:
a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 
1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru 
încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. 
(2) şi ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l);

(3) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea 
măsurilor de administrare a spaţiilor verzi vor fi prevăzute 
în bugetele locale, începând cu anul 2010.

Art.20. Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage 
răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

Art.21. Răspunderea contravențională
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, autoritățile 
publice centrale și locale răspund contravenţional, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru:
a)  folosirea neautorizată a spaţiilor verzi;
b) nerespectarea cerinţelor privind proiectarea, construirea 
şi darea în exploatare a obiectivelor în spaţiile verzi;
c) desfăşurarea neautorizată a activităţilor economice, de 
turism şi agrement în spaţiile verzi;
d)  ocuparea nelegitimă a spaţiilor verzi;
e)  deteriorarea spaţiilor verzi în urma incendiilor 
provocate sau a comportării iresponsabile cu focul;
f) aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, 
sticle, resturi animaliere, deşeuri menajere şi orice alte 
deşeuri;
g) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, 
sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi inginereşti, 
dotărilor și echipamentelor din cuprinsul spaţiilor verzi;
h)  colectarea plantelor medicinale şi a ierbii de gazon;
i)  decopertarea litierei şi deteriorarea păturii vii şi a 
stratului de sol fertil;
j) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului 
spaţiului verde;
k) îmbăierea câinilor şi a altor animale în afara spaţiilor 
amenajate;
l) distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, 
chimicale, deşeuri de producţie, produse petroliere sau 
alte substanţe nocive.
m) distrugerea prin tăieri necorespunzătoare și/sau ilegale, 
vandalizarea vegetației.

Art.22. Recuperarea prejudiciilor
(1) Prejudiciile cauzate spaţiilor verzi se recuperează pe 
baza hotărârii judecătoreşti definitive.
(2) În cazul deteriorării spaţiilor verzi în urma incendiilor 
provocate, se stabileşte compensarea nu numai a pagubei 
pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate 
pentru stingerea incendiului şi curăţarea teritoriului de 
deşeurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei 
verzi.
(3) În cazul poluării chimice a spaţiilor verzi se stabileşte 
nu numai compensarea pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci 
şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a 
lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea 
zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul 
afectării populaţiei.
(4) Producţia lemnoasă şi alte produse dobândite ilicit din 
exploatarea spaţiilor verzi sunt supuse confiscării şi 
transmise administratorilor spaţiilor verzi.

Art.23. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională după cum urmează:
a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 
1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru 
încălcarea prevederilor art. 6 alin.(2) lit. a), f), şi ale art. 21;
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b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 
1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru 
încălcarea  pre-vederilor art. 5 lit. b) şi c) şi ale art. 21 lit. 
b), c), d), e), j), m) şi n);
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea 
prevederilor art. 11 alin. (1);
d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi 
de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, 
pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5) şi (6);
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea 
prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1);
f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat 
ocupat de construcţii provizorii, prin nerespectarea 
prevederilor art. 5 lit. d);
g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat 
de spaţiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art. 5 
lit. e) şi h), art. 10 alin. (3) şi ale art. 18 alin. (3), (4) şi (5);
h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat 
de spaţiu verde afectat, pentru nedispunerea de către 
autoritatea publică competentă a măsurii demolării 
prevăzute la art. 9 alin.(1).
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul 
împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele 
împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului şi de către primari sau 
împuterniciţi ai acestora.

Art. 24. Prevederile art. 23 referitoare la contravenţii se 
completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi 
judeţene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie 
contravenţii la regimul spaţiilor verzi.

b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 
1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru 
încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) – f) şi ale art.21;
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea 
prevederilor art. 19;
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea 
prevederilor art.10;
f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat 
ocupat de construcţii provizorii, prin nerespectarea 
prevederilor art.6 alin.(2) lit. d);
g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat 
de spaţiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art.6 
alin.(2) lit.e), art.10 alin.(10) şi ale art. 18 alin. (3),(4) şi (5);
h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat 
de spaţiu verde afectat, pentru nedispunerea de către 
autoritatea publică competentă a măsurii demolării 
prevăzute la art. 9 alin.(10).
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul 
împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele 
împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului şi de către primari sau 
împuterniciţi ai acestora.

Art.24. Prevederile art. 23 referitoare la contravenţii se 
completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art.25. Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi 
judeţene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie 
contravenţii la regimul spaţiilor verzi.

[1] Extras din Ordonanța Nr.195/2005, Art. 1. Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa,  
 solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, 
 precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori 
 materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului;
[2] Formulare preluată din textul Constituției, Art. 196 - Proprietatea, paragraf (2);
[3] A typology of Urban Green Spaces, ecosystem services provisioning services and demands, Rozalija Cvejić, 
 Klemen Eler, Marina Pintar, Špela Železnikar (UL, Slovenia), Dagmar Haase, Nadja Kabisch, Michael Strohbach (UBER, 
 Germany), V10 * May 13th2015;
[4] Vezi (en.) Grey infrastructure (http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/6b4_Guide_Final_v3.pdf);
[5]  Amenajament des espacesvertsurbaines et du paysage rural, Auteur: Jean-Luc LARCHER, Thierry GELGON;
[6] Legea Nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
 exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, Art.2,lit b și Art.5 pct.1;
[7] Legea Nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
 exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, Art.2, lit b și Art.5 pct.1;
[8] Legea 348/2003 Legea Pomiculturii, Art. 4;
[9] Art. 5 din Regulamentul 1782/2003, incluzând si terenurile de sub sere sau solarii (Art. 1 Reglementarea 239/2005);
[10] Codul silvic (2008), Art.2, Art.25;
[11] Codul silvic (2008), Definiții, punctul 28;
[12] Ordinul nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
[13] Propunem modificarea în integralitate a celor două paragrafe din următoarele motive:
 (1) Proprietarul construcției fiind neautorizat este greu de identificat în cazul în care nu are autorizație. (a nu se face confuzie 
 cu proprietarul terenului); (2) Exprimarea este foarte generală și poate împiedica procesul normal de amenajare a spațiului 
 verde (pepinierele vor depinde de acordul administrației publice pentru realizarea transplantărilor);
[13] Legea 50/1991(actualizată în 2014) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, P.O.E..
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ACCESIBILITATE - termenul se referă în primul rând la 
posibilitatea ca un spațiu verde să fie folosit de utilizatori în 
aceleași condiții ca oricare alt spațiu urban public (stradă, 
piațetă urbană etc.). De asemenea, accesibilitatea mai 
poate să fie privită și în sensul de permitere a accesului 
tuturor tipurilor de utilizatori (indiferent de abilitățile fizice 
de exemplu). În același timp, accesibilitatea vizează și 
raza de acțiune a unui spațiu verde corelată cu timpul 
necesar pentru accesarea acestuia de către utilizatori.

AGREMENT - termenul face referire la activitatea de 
petrecere a timpului liber în cadrul căreia sunt utilizate 
diverse obiecte, instalații, echipamente sau dotări 
(echipamente destinate jocului, vehicule, structuri 
artificiale de escaladă, platforme pentru skateboard, etc.)

AMELIORARE - termenul face referire la îmbunătățirea 
unui obiect, a unei stări, a unei situații sau a unui proces 
precum și la aducerea acestora la un nivel de calitate 
cunoscut anterior.

BIODIVERTATE - reprezintă întreaga gamă a variabilității 
organismelor vii în cadrul unui complex ecologic. 
Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului (inter-
specifică) și diversitatea genetică a unei specii (diversitate 
intra-specifică) din acest ecosistem și, respectiv, 
diversitatea ecosistemelor, fie ele terestre, marine, 
acvatice continentale, etc.

BIOSISTEM - desemnează atât un grup de indivizi din 
specii diferite care conviețuiesc laolaltă cât și totalitatea 
relațiilor pe baza cărora este constituit un sistem în natură, 
pe un anumit teritoriu.

CONDOMINIUM -  imobil format dintr-un teren cu una sau 
mai multe construcții, în cadrul căruia unele proprietăți 
sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru 
care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte 
funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată 
în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de 
locuințe și spații cu altă destinație, după caz. Constituie 
condominiu: un corp de clădire multietajat sau, în condițiile 
în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare 
tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia; un 
ansamblu rezidențial format din locuințe și construcții cu 
altă destinație, individuale, amplasate izolat, înșiruit sau 
cuplat, în care proprietățile individuale sunt 
interdependente printr-o proprietate comună forțată și 
perpetuă. (vezi Legea locuinței Nr. 114/1996)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE SPECIALITATE - 
ansamblu de documente (piese scrise și desantate care 
oferă informații tehnice cu privire la o amenajare. De 
regulă, la elaborarea documentațiilor tehnice de 
specialitate referitoare la spațiile verzi trebuie să participe 
persoane specializate, după caz, în domeniile: 
peisagistica, arboricultură / dendrologie urbană, 
horticultură și/sau silvicultură.

DOTARE - instalație proiectată, construită, instalată, etc. 
pentru a servi o funcție specifică (de exemplu: dotări de 
mobilier, dotări tehnico-edilitare, etc.) 

ECHIPAMENT - ansamblu format din diferite componente 
interconectate care deservește unui anumit scop sau 
îndeplinește o anumită funcție. Un exemplu în acest sens 
este echipamentul pentru agrement, respectiv orice utilaj, 
instalație sau dispozitiv acționat prin forța ori greutatea 
omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic și/sau prin 
orice altă/alte sursă/surse de energie, ce funcționează pe 
un amplasament temporar sau definitiv și care este 
destinat agrementului, jocului sau destinderii 
consumatorilor (vezi Hotărârea nr. 435/2010 privind 
regimul de introducere pe piață și de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement).

EXTINDERE - termenul face referire la procesul de mărire 
a suprafeței ocupate de un spațiu verde precum și la cel 
de conformare a rețelei verzi aferente unei localități.

INDICE DE CALITATE - indicație sub formă de număr, 
formulă, expresie, etc. care descrie aspecte calitative ale 
unui spațiu verde sau a elementelor vegetale componente 
(de exemplu: accesibilitatea, viabilitatea, etc.)

INDICE DE CANTITATE - indicație sub formă de număr, 
formulă, expresie, etc. care descrie aspecte cantitative ale 
unui spațiu verde sau a elementelor vegetale componente 
(de exemplu: suprafață spațiului verde, suprafața 
permeabilă, numărul de indivizi dintr-o anumită specie, 
diametrul trunchiului unui arbore, etc.)

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT - ansamblul 
elementelor care alcătuiesc căile de comunicație stabilite 
între două sau mai multe puncte. Expresia se folosește 
preponderent pentru a indica pentru infrastructura rutieră, 
dar mijloacele de comunicare pot fi maritime, fluviale, 
rutiere, feroviare, aeriene, etc.

INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ - ansamblul elementelor 
care alcătuiesc sistemele de utilități publice destinate 
furnizării / prestării serviciilor de profil. Între aceste 
elemente sunt incluse rețelele propriu-zise (apa, 
canalizare, energie electrică, etc.), elementele nodale ale 
infrastructurii edilitare (stații de transformare, teritoriul 
captării de apă, stații de pompare și rezervoare ale 
sistemului de alimentare cu apă, teritoriul stației de 
epurare, stații de reglare gaz, etc.) precum și zonele de 
protecție ale acestor elemente.

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ - amestec interdependent 
de dotări, spații, construcții, programe, servicii și rețele 
menit să mențină și să îmbunătățească nivelul de trai și 
calitatea vieții unei comunități. Infrastructurile sociale 
puternice generează comunități puternice, cu capacitatea 
de adaptare și care au bazele necesare pentru o creștere 
economică sustenabilă  și pentru a oferi justiție socială.

Glosar
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LINIE - spațiu verde de formă liniară (a cărui lungime este 
considerabil mai mare decât lățimea) în cadrul căruia, de 
regulă, suprafața permeabilă are o pondere considerabilă. 
Liniile sunt elemente esențiale ale rețelele verzi, au 
deopotrivă valențe sociale și ecologice și fac legătura între 
pete și/sau alte linii care întră în alcătuirea rețelei de spații 
verzi a unei localități. Exemple în acest sens sunt: 
Bulevardul Aviatorilor din București, amenajarea Berges 
du Rhone din Lyon (Franța), Turia Gardens din Valencia 
(Spania), etc.

PATĂ - spațiu verde de dimensiuni considerabile în cadrul 
căruia primează suprafața permeabilă. Petele sunt 
elemente esențiale ale rețelei verzi, având deopotrivă 
valențe sociale și ecologice. Exemple în acest sens sunt: 
Parcul Herăstrău din București, Parcul Romanescu din 
Craiova, Tiergarten  din Berlin (Germania), etc.

PLAN DE GESTIUNE - documentație de specialitate în 
cadrul căreia sunt prevăzute măsurile, acțiunile și 
activitățile necesar a fi implementate după finalizarea 
amenajării cu scopul menținerii viabilității și rolului unui 
spațiu verde precum și pentru asigurarea beneficiilor pe 
care acesta le aduce pentru localitatea (și implicit pentru 
comunitatea) din care face parte.

PLAN LOCAL DE PEISAJ - reprezintă instrumentul 
integrativ de planificare spațială al localităților ce 
coordonează, armonizează și exprimă la nivelul 
intervențiilor în teritoriu politicile de dezvoltare, de protecție 
a mediului și de protecție a patrimoniului cultural.

PROFILAXIE - ansamblul măsurilor fitosanitare impuse 
pentru prevenirea apariției și a răspândirii bolilor și 
dăunătorilor.

PROXIMITATE - zonă sau spațiu amplasat în imediata 
vecinătate a spațiului considerat.

PUNCT - spațiu verde de situat în interiorul țesutului urban 
cu valențe sociale și/sau ecologice și care nu are legături 
fizice cu alte elemente care alcătuiesc rețeaua verde a 
orașului. Exemple în acest sens sunt: Parcul Nicolae Iorga 
din București, Parcul Belleville din Paris (Franța), Place 
Carnot din Lyon (Franța), etc.

REGENERARE -  termenul face referire la acțiunea de 
readucere unui spațiu verde sau a unui element 
component al acestuia la condiția de viabilitate specifică.

REȚEA DE SPAȚII VERZI / REȚEA VERDE - termenul 
face referire la relaționarea spațiilor verzi naturale, semi-
naturale sau realizate de om care are ca obiectiv 
interconectarea acestor spații cu scopul de a oferi 
oportunități pentru creșterea accesibilității pietonale în 
cadrul localităților, pentru petrecerea timpului liber precum 
și pentru sporirea biodiversității și a calității mediului 
înconjurător. În cadrul unei localități, o rețea verde bine 
planificată și structurată poate genera un cadru adecvat 
pentru desfășurarea vieții de zi cu zi, poate crea o 
identitate locală distinctă și poate contribui la o dezvoltare 
ulterioară judicioasă a respectivei localități. O rețea verde 
de calitate poate spori valoarea imobiliară a proprietăților 

prin faptul că oferă un acces facil la spațiul verde înglobat 
de localitate, oferind în același timp o gamă largă de 
beneficii precum: îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației, atenuarea schimbărilor climatice, oferirea de 
oportunități economice și educaționale, încurajarea 
turismului, etc. Astfel, rețeaua verde nu reprezintă doar o 
problematică de mediu ci este o componentă esențială a 
dezvoltării durabile a unei localități. 

ROL SOCIAL - termenul face referire la valoarea publică a 
unui spațiu verde, în sensul de accesibilitate nelimitată, cu 
profil preponderent de recreere publică, de agrement și 
instructiv-educativ prin intermediul cărora locuitorii își 
dezvoltă o conștientizare a normelor și valorilor sociale.

ROL ÎN PROTECȚIA MEDIULUI - termenul face referire la 
suprimarea sau limitarea efectelor dăunătoare produse de 
anumite acțiuni exterioare sau fenomene naturale asupra 
mediului. Noțiunea de mediu este înțeleasă în acest caz 
prin prisma prevederilor Ordonanței 195/2005, respectiv 
ca ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: 
aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale 
peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile 
organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele 
naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate 
anterior, inclusiv unele valori materiale și spirituale, 
calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și 
sănătatea omului.

ROL CULTURAL - termenul se referă la demersul specific 
prin intermediul căruia spațiile verzi pe de o parte pun în 
valoare tradițiile specifice unei societăți sau unei 
comunități, iar pe de altă parte contribuie la crearea și 
inserarea de noi idei și practici sociale. 

SPECIALIST ÎN PEISAGISTICĂ - absolvent al unui 
program de studii superioare cu specializare în arhitectură 
peisajeră / peisagistică / amenajarea și planificarea 
peisajului, care își desfășoară activitatea profesională în 
domeniul peisagistic. 

STRUCTURĂ - ansamblu constituit din elemente 
componente cu caracteristici proprii bine definite, aranjate 
după un model de organizare bine stabilit și între care sunt 
stabilite inter-relaționări specifice.

SUPRAFAȚĂ IMPERMEABILĂ - suprafață care nu 
permite desfășurarea proceselor naturale specifice 
(infiltrarea apei în sol, aerarea solului, dezvoltarea 
spontană a vegetației etc.)

SUPRAFAȚĂ PERMEABILĂ - suprafață care permite 
desfășurarea proceselor naturale specifice (infiltrarea apei 
în sol, aerarea solului, vegetație dezvoltată spontan etc.)

SUPRAFAȚĂ SEMI-PERMEABILĂ - suprafață care 
permite într-o oarecare măsură desfășurarea proceselor 
naturale specifice (infiltrarea apei în sol, aerarea solului, 
dezvoltarea spontană a vegetației etc.)

VIABILITATE -  reprezintă capacitatea unui organism sau 
a unei structuri, etc. de a trăi și/sau de a se dezvolta la un 
nivel optim



Anexa 1

Memoriu spații verzi
Parte integrantă a proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire (P.A.C.)

♣   Studiu istoric preliminar, în cazul lucrărilor de amenajări a spațiilor verzi existente. 
♣   Situația existentă:
(1) ;Aspecte legate de conectivitate, accesibilitate și vecinătăți
(2) , după caz caracterizarea stilului de amenajare cu înglobarea informațiilor despre Descrierea amenajării existente
compoziția vegetală, mod de dispunere etc.;
(3) , exprimate în valori absolute și Prezentarea indicatorilor cantitativi ai suprafețelor și volumelor existente
procentuale (suprafețe permeabile acoperite cu vegetație, suprafețe permeabile neacoperite cu vegetație, suprafețe 
construcții, suprafețe circulații, suprafețe de apă, suprafațe acoperite cu garduri vii, număr de arbori și arbuști de talie 
mare (arbuști conduși sub formă de arbore), volumul foliar al coronamentelor arbori (se obține prin estimarea volumului 
coroanei exemplarului), inventarul mobilierului și a pieselor de decor etc.);
(4) .Identificarea peisajelor culturale din proximitate

♣   Situația propusă:
(1) , caracterizarea stilului înglobând informații despre compoziția vegetală propusă, mod Descrierea amenajării propuse
de dispunere etc.
(2) , exprimate în valori absolute și Prezentarea indicatorilor cantitativi ai suprafețelor și volumelor amenajate
procentuale (suprafețe permeabile acoperite cu vegetație, suprafețe permeabile neacoperite cu vegetație, suprafețe 
construcții, suprafețe circulații, suprafețe de apă, suprafațe acoperite cu garduri vii, număr de arbori și arbuști de talie 
mare (arbuști conduși sub formă de arbore), volumul foliar al coronamentelor arbori (se obține prin estimarea volumului 
coroanei exemplarului), inventarul mobilierului și a pieselor de decor etc.)
(3) :Descrierea caracteristicilor spațiului verde

ź Caracteristici ecologice

1.  Relația față de rețeaua verde a localității;
2.  Menționarea factorilor perturbatori din proximitate (poluare fonică, atmosferică etc.);
3.  Particularități în raport cu orientarea cardinală;
4.  Inventarul vegetației arboricole (specie, vârsta, stare fitosanitară etc.);
5.  Inventarul celorlalte elemente vegetale: arbuști de talie mică, plante perene etc. (specie, stare fitosanitară etc.);
6.  Inventarul suprafețelor permeabile, semipermeabile și impermeabile (bilanțul suprafețelor);
7.  Alte particularități.

ź Caracteristici sociale

1.  Accesibilitatea publicului și coerența traseelor (în funcție de grupurile sociale: copii, tineri, adulți, bătrâni, persoane cu 
handicap locomotor etc. / categorii de populație);
2.  Modalități de utilizare a spațiului, componentelor și de interacțiune a publicului (grupurilor sociale/indivizilor/utilizatori);
3.  Sentimentul de confort și siguranță/comportament non-agresiv;
4.  Alte particularități.

ź Caracteristici culturale

1.  Corelarea cu aspectele patrimoniale (peisaj cultural, peisaje cu semnificație istorică, arhitectură, horticultură etc.);
2.  Menționarea evenimentelor culturale/sportive relevante din proximitate;
3.  Alte particularități.

(4) .Descrierea lucrărilor de amenajare propuse
(5) , detalierea lucrărilor de întreținere necesare pentru fiecare tip de element vegetal component și Planul de gestionare
a suprafețelor permeabile și semipermeabile [...].

I. Piese scrise 1. Descrierea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi
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2.1. Planul spațiilor verzi:

ź Plan situație rețea verde, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 
sau 1:100, după caz;

ź Plan de amenajarea general, dispunerea în plan a elementelor care alcătuiesc compoziția vegetală în cadrul 
amenajării propuse (scara 1:500);

ź Plan secțiuni caracteristice (scara 1:50 sau 1:100);
ź Plan de defrișare, cu indicarea speciilor (scara 1:500);
ź Plan tehnic de plantare, cu marcarea pe plan explicită a speciilor, punctelor sau zonelor de inserție și distanțelor de 

plantare (scara 1:500);
ź Plan de gestiune, zonificarea pe tipuri de gestionare, tipuri de lucrări, frecvența lucrărilor etc.;
ź Plan detalii tehnice cu privire la executarea lucrărilor de plantare, lucrărilor de tutorare/ancorare, lucrări aplicate 

coronamentului etc. [...]

II. Piese desenate 2. Planșe pe specialități
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Anexa 2

Memoriu pentru autorizarea organizării 
execuţiei lucrărilor pe spații verzi

parte integrantă a Proiectului pentru autorizarea organizării 
lucrărilor de execuție (P.O.E.)

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor.

2. Memoriu. Acesta va cuprinde:

ź descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de 
materiale;

ź delimitarea zonelor de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta șantierului, cât și cele aflate în 
proximitatea șantierului;

ź precizarea măsurilor de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta șantierului, cât și cele aflate în 
proximitatea șantierului. Se va face referire la măsuri interzise (poluarea solului, depozitarea temporară a materialelor 
și deșeurilor, dislocări și umpluturi de pământ, compactarea solului, etc), măsuri temporare de protecție (indicații 
generale de protecție, protecție optimală, protecția față de suprafețele impermeabile, cofraje etc) și lucrări de protecție 
permanentă(excavații, pozarea tuburilor la rădăcina arborilor);

ź modul de protecție a componentelor vegetale aflate în incinta șantierului, cât și cele aflate în proximitatea șantierului: 

 a)  măsuri de protecție a rădăcinii arborilor
 b)  măsuri de protecție a tulpinii
 c)  măsuri de protecție a coroanei arborilor
 d)  măsuri de protecție a altor componente vegetale

ź asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
ź asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
ź precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
ź precizări privind protecţia muncii.

1.  Plan general.

a)  La lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea 
obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare 
realizării acesteia;
b)  La lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de 
situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

c)  Plan de marcare a zonelor de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta șantierului, cât și cele din 
proximitatea șantierului;
d)  Detalii tehnice ale lucrărilor provizorii de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta șantierului, cât și cele 
din proximitatea șantierului.

I. Piese scrise

II. Piese desenate
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Anexa 3

Plan anual de gestionare a arborilor 
și arbuștilor de talie mare

1.1.  Descrierea situației existente. 
Date generale: Evaluarea vegetației existente pe baza datelor din inventarul vegetației (Registrul local al spațiilor verzi/ 
Registrul verde al localității) realizată pe unități (zone/ cartiere/ UTRuri/ parcele, după caz) din domeniul public al localității 
și în funcție de categoriile prevăzute la Art 13, din Normele tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor din 17.05.2010, aprobate prin Ordinul Nr.1549/2008, a Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
locuințelor. 

1.2.  Memorii pe unități/zone. 
Elaborarea memoriilor pe unități/zone va cuprinde următoarele aspecte:
A.  Fișele tehnice întocmite pentru fiecare stradă (zone/cartiere/UTRuri/parcele, după caz), după formatul propus la 
Anexa 1, care vor cuprinde:
ź Amplasamentul;
ź Bilanțul teritorial ((1) carosabil, (2) trotuare, parcări, intrări curți, construcții etc, (3) spațiu verde înierbat/neînierbat);
ź Numărul total de specii, nr. de arbori și nr. de arbuști de talie mare;
ź Repartiția pe specii (număr și procent);
ź Diametrul, înălțimea exemplarelor și clasa de vârstă ;*
ź Diametrul și înălțimea coroanei/tufei;
ź Diametrul trunchiului măsurat la 1m față de sol;
ź Caracteristici ecologice (suprafața proiecției coroanei pe sol (mp), volum coroană standard (Volum coroană x indice de 

densitate ), procent de acoperire (însumarea proiecției tuturor coroanelor exemplarelor raportat la întreaga suprafață **
a străzii), grosime strat ecologic (suma volumelor standard a exemplarelor raportată la suprafața totală);

ź Poziția în teren a vegetației și amplasament (izolat, aliniament/buchet, margine de masiv, interior masiv);
ź Vitalitatea;
ź Riscuri potențiale/Deficiențe pe elemente compoziționale vegetale.
B. Reglementări urbane. Identificarea reglementărilor urbanistice conform PUG și obiectivelor din strategiile locale (de 
spații verzi, mediu etc) pe fiecare zonă/UTR.
C. Relația față de rețeaua verde a localității.
D. Menționarea lucrărilor de intervenție aplicate vegetației relevante / 5 ani.

1.3. Elaborarea planului de gestiune pe tipuri de lucrări, care constă în planificare detaliată a intervențiilor 
asupra vegetației, conform rezultatelor din memoriile pe unități (vezi Anexa 2). Tipurile de lucrări care se vor lua în 
considerare sunt:
ź Lucrări de extragere/defrișare;
ź Lucrări de transplantare;
ź Lucrări de plantare;
ź Lucrări aplicate coronamentului: (a) Tăieri de formare, (b) Tăieri de întreținere (elagare, eliminare părți uscate, 

corectare) și (c) Tăieri de regenerare;
ź Lucrări de profilaxie;
ź Alte lucrări (tutorare, ancorare etc.).

1.4. Întocmirea graficului de intervenție, raportat la lunile anului. 

*    Pentru evaluarea clasei de vârstă se va utiliza următorul etalon  ) : (N) - pentru un arbore nou plantat (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 (exemplar care nu a atins încă dimensiunile maxime caracteristice speciei din care face parte, dar care a 
trecut de perioada de gestionare specifică pentru arborii nou plantați); (M) -  pentru un arbore matur (exemplar care a atins dimensiunile maxime 
caracteristice speciei din care face parte și care se află în perioada de viabilitate); (B) - pentru un arbore bătrân (exemplar care începe să prezinte 
semne de debilitare cauzate de apropierea de finalul perioadei de viață caracteristică speciei).
**   Indicele de densitate)  este cuprins între 1, coroana cu densitatea cea mai mare, reprezentând suprafața foliară maximă (tei, paltin, molid) și 0,5, 
coroana cea mai rarefiată.

I. Parte scrisă Capitole
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2.1. Planul spațiilor verzi:

ź Plan situație rețea verde, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 
sau 1:100, după caz;

ź Plan de gestiune, zonificarea pe tipuri de gestionare, tipuri de lucrări, frecvența lucrărilor etc.;
ź Plan de extragere/defrișare, cu indicarea speciilor (scara 1:500);
ź Plan tehnic de plantare, cu marcarea pe plan explicită a speciilor, punctelor sau zonelor de inserție și distanțelor de 

plantare (scara 1:500);
ź Plan detalii tehnice cu privire la executarea lucrărilor de plantare, lucrărilor de tutorare/ancorare, lucrărilor aplicate 

coronamentului etc.
 

II. Parte desenată Planșe pe specialități
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Anexa 4

 Fișă de intervenție asupra vegetației

 Notă (1): Fișa de intervenție v-a fi însoțită de Procesul verbal de constatare a situației particulare,  
      altfel se consideră nulă.
 Notă (2): Fișa de intervenție v-a fi însoțită de fotografii care redau situația particulară în cauză.

Instituția:

Localitatea:

Zona:

Strada:

Specia:

Descrierea

situației:

Tip de 

intervenție

propusă:

Argumente:

Întocmit: Funcția:

Aprobat: Funcția:

Data: __ __ / __ __ / __ __ __ __
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Parteneri

A S O C I A Ţ I A  
PEISAGIŞTILOR
DIN ROMÂNIA
A S O P
FIL IALA TERITORIALĂ
B U C U R E Ş T I

A S O C I A T I A  
PEISAGISTILOR
DIN ROMANIA
A S O P
FILIALA TERITORIALA VEST

TIMIȘ TRANSILVANIA

U.S.A.M.V. 
Universitatea 
de Știinţe Agricole 
și Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca

U.S.A.M.V.B. 
Universitatea 
de Știinţe Agricole 
și Medicină Veterinară 
a Banatului ‘‘Regele 
Mihai I al României’’
din Timișoara
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Raluca Ramona RUSU Andrei CONDOROȘ

Păunița Iuliana BOANCĂ

Cordula WEBER

Sonia BORS - OPRIȘA

Rebecca Ioana BEDELEAN

Maria - Teodora SÎRCA

Teodora Aureliana KOOS

Iuliana MIHALCIUC

Andreea RĂDUCU - LEFTER

Alexandru CIOBOTĂ




