ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Nr. 160074 din 12.07.2022
PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și
parcurilor (REGISVER) și stabilirea unui set de măsuri pentru dezvoltarea
suprafețelor verzi din municipiul Bacău
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 160071 din 12.07.2022 al Viceprimarului Cristian Ghingheș prin care
propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
întreținerea spațiilor verzi și parcurilor (REGISVER), dar și pentru stabilirea unui set de măsuri pentru
dezvoltarea suprafețelor verzi din municipiul Bacău;
- Nota de fundamentare nr. 160072 din 12.07.2022;
- Studiul de impact nr. 160075 din 12.07.2022;
- Politica de Coeziune (PC), aferentă cadrului financiar 2021-2027, cuprinzând Regulamentul privind
prevederile comune (CPR), Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și
Fondul de coeziune (FC), Regulamentul privind cooperarea teritorială, Regulamentul privind
mecanismul de cooperare transfrontalieră, Regulamentul privind „Fondul social european plus”
(FSE+);
- prevederile art. 35 din Constituția României referitoare la dreptul la mediu sănătos;
- Strategia Integrată de Dezvoltare Integrată a municipiului Bacău 2021-2027, aprobată prin HCL
169/2022;
- prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților;
- Ghidul de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi, editat de Asociația Peisagiștilor din
România, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017;
- Ordonanța nr. 21/2022 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- prevederile art. 129 alin. (2) literele b și g, art. 129 alin. (7) lit. i, art. 136 alin. 1 și art. 196 alin. (1)
lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b și c și ale alin. (7) lit. i și j din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și
parcurilor (REGISVER), prevăzut în Anexa 0, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se aprobă Anexa nr. 1 privind Cerere tip - solicitare de încheiere protocol de colaborare,
prevăzută în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(3) Se aprobă Anexa nr. 2 privind Protocol de colaborare, prevăzută în Anexa 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre;
(4) Se aprobă Anexa nr. 3 privind Model schiță de amenajare, prevăzută în Anexa 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre;
(5) Se aprobă Anexa nr. 4 privind Solicitare de modificare și completare a spațiului verde,
prevăzută în Anexa 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(6) Se aprobă Anexa nr. 5 privind Cerere atribuire material dendrofloricol, prevăzută în
Anexa 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(7) Se aprobă Anexa nr. 6 privind Cerere de toaletare, prevăzută în Anexa 6, parte integrantă
din prezenta hotărâre;
(8) Se aprobă Anexa nr. 7 privind Cerere de tăiere, prevăzută în Anexa 7, parte integrantă din
prezenta hotărâre;
(9) Se aprobă Anexa nr. 8 privind Grilă privind cuantumul despăgubirilor pentru pagubele
pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor, prevăzută în Anexa 8, parte integrantă din prezenta hotărâre
(10) Se aprobă Anexa nr. 9 privind Ghid de aplicare a tăierilor la arborii foioși, prevăzută în
Anexa 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale pentru Spații Verzi:
- __________________________, funcționar în cadrul Secției Parcuri Spații Verzi;
- __________________________, funcționar în cadrul Secției Parcuri Spații Verzi;
- __________________________, funcționar în cadrul Direcției Urbanism;
- __________________________, ca reprezentant al societății civile;
- __________________________, ca reprezentant al societății civile.

Art. 3. Se interzice încheierea de contracte de închiriere sau de concesionare pentru
ridicarea ori extinderea unor construcții definitive sau pentru amenajarea de căi de acces pe
suprafețele înregistrate ca spații verzi în Registrul spațiilor verzi.
Art. 4. (1) Primarul Municipiului Bacău va îndeplini demersurile necesare pentru
efectuarea auditului suprafeței, calității și accesibilității spațiilor verzi, împreună cu strategia
și planul de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi, conform
obligațiilor prevăzute la art. 10 din Legea 24/2007, în vederea atingerii țintei minimale de 26
mp de spațiu verde/locuitor;
(2) Astfel, Primarul Municipiului Bacău, în termen de 30 de zile de la
adoptarea prezentei hotărâri, va iniția aplicarea și realizarea celor 3 proiecte prioritare
prevăzute la capitolul D2.4.3 (reabilitarea și extinderea suprafețelor de spații verzi publice în
municipiul Bacău) din Strategia Integrată de Dezvoltare Integrată 2021-2027:
- Audit al spațiilor verzi din municipiul Bacău - evaluarea calității spațiilor verzi
existente și a posibilităților de amenajare de noi spații verzi în municipiu;
- Program de amenajare spații verzi noi în municipiul Bacău - conform concluzii
audit spații verzi;

- Realizare aliniamente stradale pe străzile din Municipiul Bacău - zone de regenerare
urbană.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va prezenta semestrial un raport în plenul
Consiliului Local al Municipiul Bacău, în cadrul ședințelor ordinare din lunile martie și
septembrie, cu privire la stadiul implementării tuturor celor 11 proiecte și măsurilor
complementare prevăzute pentru Obiectivul 2.4 (Zonă metropolitană cu o rețea albastră-verde
consolidată, extinsă și valorificată) în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027:
- D2.4.1. Conservarea, extinderea și valorificarea habitatelor naturale: 5 proiecte
(perdele forestiere Centura Bacău, perdele forestiere alte căi de comunicații, împăduriri pe terenurile
degradate și neproductive, analiză influență areal urban asupra Sitului Natura 2000, plan management
arie protejată);
- D2.4.2. Valorificarea coridorului albastru-verde Siret-Bistrița: 3 proiecte (amenajare
maluri Lacul Bacău, amenajare maluri Lacul Bacău II, amenajări coridor Siret-Bistrița);
- D2.4.3. Reabilitarea și extinderea suprafețelor de spații verzi publice în municipiul
Bacău: 3 proiecte (audit spații verzi, program de amenajare spații verzi noi, realizare aliniamente
stradale).

Art. 6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin
Direcția Patrimoniu-Secția Parcuri Spații Verzi, Direcția Urbanism, Direcția Tehnică și Poliția
Locală a Municipiului Bacău, Serviciul Monitorizare și Coordonare-Compartiment Asociații
de Proprietari;
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu-Secția Parcuri Spații
Verzi, Direcției Urbanism, Direcției Tehnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău și tuturor
asociațiilor de proprietari;
Art. 8. Prevederile HCL 234/2010 și orice altă dispoziție contrară Regulamentului
prevăzut în Anexă se abrogă;
Art. 9. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se
comunică în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

Cristian Ghingheș
viceprimar

Anexa 0 la HCL ___/2022
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR
VERZI ȘI A PARCURILOR (REGISVER)

Cuprins
Capitolul 1. Spațiile verzi din municipiul Bacău
-

1.1. Prevederi și principii generale

-

1.2. Spațiile verzi proprietate publică
1.3. Spațiile verzi proprietate privată
1.4. Întreținerea zonelor verzi
1.5. Drepturile cetățenilor
1.6. Obligațiile persoanelor fizice, asociațiilor de proprietari și ale persoanelor juridice
1.7. Condiții pentru tăierea și toaletarea arborilor - norme specifice privind protecția
fondului plantat existent

Capitolul 2. Protocol de colaborare în vederea amenajării și/sau întreținerii spațiilor
verzi publice
Capitolul 3. Parcurile și echipamentele sportive și de agrement adiacente
Capitolul 4. Contravenții în domeniul protejării zonelor verzi și a fondului plantat
existent
Capitolul 5. Sancțiuni
Capitolul 6. Dispoziții finale
ANEXA nr. 1 - Cerere tip – solicitare încheiere protocol de colaborare
ANEXA nr. 2 - Protocol de colaborare
ANEXA nr. 3 - Model schiță de amenajare
ANEXA nr. 4 - Solicitare de modificare și completare a spațiului verde
ANEXA nr. 5 - Cerere atribuire material dendrofloricol
ANEXA nr. 6 - Cerere de toaletare
ANEXA nr. 7 - Cerere de tăiere
ANEXA nr. 8 - Grilă privind cuantumul despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin
săvârşirea contravenţiilor
ANEXA nr. 9 - Ghidul de aplicare a tăierii la arborii foioși
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Cap. 1 - SPAȚIILE VERZI DIN MUNICIPIUL BACĂU
Cap. 1.1. - Prevederi și principii generale
Protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi este parte integrantă din activitățile
generale de dezvoltare durabilă a municipiului Bacău, asigurând integrarea cerințelor de
conservare a naturii și a diversității biologice, implementarea la nivel local a obiectivelor
strategiei naționale și ale planului național de acțiune pentru conservarea diversității biologice
și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, precum și a obiectivelor convențiilor,
acordurilor și programelor internaționale ce privesc îngrijirea biotopurilor, spațiilor verzi și a
monumentelor naturii.
Apărarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și menținerea echilibrului
ecologic, prin protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi și a cadrului natural din
municipiul Bacău, trebuie să constituie o preocupare permanentă pentru administrația publică
locală, agenți economici, organizații neguvernamentale și cetățeni. Prezentul document
reglementează administrarea spațiilor verzi, obiectiv de interes public, în vederea asigurării
calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației.
Art. 1 - Prezentul Regulament are ca obiect:
a) reglementarea condițiilor de administrare a spațiilor verzi situate în intravilanul Municipiului
Bacău, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației;
b) adoptarea de măsuri și norme privind dezvoltarea, întreținerea și amenajarea zonelor verzi
din municipiul Bacău;
c) condițiile de autorizare a tăierilor de arbori, a amenajării și reamenajării zonelor verzi;
d) reglementarea activităților ce se desfășoară pe suprafața zonelor verzi publice, a parcurilor
și a obiectivelor de agrement;
e) aprobarea unor măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Bacău.
Art. 2 - În sensul normelor tehnice în vigoare, termenii și expresiile de mai jos au următoarea
semnificație:
a) spațiu verde - acele suprafețe cu vegetație lemnoasă, arborescentă, floricolă sau erbacee de
proveniență naturală, seminaturală sau realizată în urma unor investiții;
b) parc - spațiul verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal
specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților culturaleducative, sportive sau recreative pentru populație;
c) scuar - spațiul verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor
de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de
învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații;
d) aliniament plantat - plantațiile pe spațiul verde cu rol estetic și de protecție, de ameliorare a
climatului și calității aerului, amplasate în lungul căilor de circulație sau al cursurilor de apă.
Art. 3 - Prin noțiunea de spațiu verde, conform prezentului regulament, sunt definite
următoarele categorii de suprafețe de teren aflate în proprietate publică sau privată:
a. Parcurile publice;
b. Grădinile publice;
c. Scuarurile;
d. Aliniamentele de arbori de pe străzi, bulevarde si șosele;
e. Suprafețele înierbate din zona adiacentă zonelor de circulație;
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f. Terenurile din cuprinsul ansamblurilor de locuințe;
g. Terenurile din jurul stadioanelor și sălilor de sport;
h. Terenurile din incinta agenților economici, instituțiilor publice, de învățământ și
cercetare, muzeelor și spitalelor;
i. Cimitire;
j. Pădurile periurbane, altele decât cele care aparțin fondului forestier;
k. Malurile râurilor și pâraielor, ale lacurilor, precum și zonele dintre acestea și drumurile
publice (trotuare).
Art. 4 - Primăria Municipiului Bacău acționează în vederea asigurării integrității elementelor
cadrului natural, indiferent de deținători, și de conservarea, protejarea și dezvoltarea spațiilor
verzi din municipiul Bacău. Prin administrarea spațiilor verzi din intravilanul Municipiului
Bacău se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:
a. Menținerea integrității spațiilor verzi și a cadrului natural și menținerea
biodiversității;
b. Creșterea ponderii spațiilor verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice
a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural;
c. Regenerarea, extinderea și ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;
d. Paza și protecția spațiilor verzi în vederea prevenirii și combaterii bolilor și
dăunătorilor, distrugerilor și degradărilor;
e. Menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul,
menținerea peisajelor și ecosistemelor, în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției
mediului și asigurării calității vieții și în consonanță cu măsurile stabilite la nivel global în
scopul prevenirii schimbărilor climatice;
f. Identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor
acoperite cu vegetație.
Art. 5
(1)
Municipalitatea și proprietarii de terenuri au obligația de a asigura protecția vegetației
din intravilanul localității împotriva bolilor şi dăunătorilor prin măsuri preventive şi curative de
aplicarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea acestora sub îndrumarea şi controlul
Unităților Fitosanitare pentru Protecția Plantelor.
(2)
Protecția spațiilor verzi din Municipiul Bacău împotriva bolilor și dăunătorilor se
efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate.
Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată
și se realizează sub coordonarea Oficiul Fitosanitar din cadrul Direcției pentru Agricultură
Bacău și Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.
Art. 6 - Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform legislației în vigoare, este obligată să
acorde ajutorul solicitat de proprietarii și administratorii spațiilor verzi din Municipiul Bacău,
în vederea prevenirii și combaterii acțiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor
și vegetației din spațiile verzi din Municipiul Bacău.
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Cap. 1.2. - Spațiile verzi proprietate publică
Art. 7
(1) Administrarea spațiilor verzi proprietate publică a Municipiului Bacău se face de către
Primăria Municipiului Bacău prin serviciile de specialitate. Administrarea acestora presupune:
a. Menținerea integrității spațiilor verzi și a cadrului natural;
b. Întocmirea unui plan anual de administrare și întreținere a spațiilor verzi și a mobilierului
urban aferent.
c. Menținerea aspectului estetic armonios al spațiilor verzi, prin compartimentul de specialitate
al primăriei sau prin parteneriate cu societatea civilă.
b. Creșterea ponderii spațiilor verzi în baza unei strategii și a unui plan de acțiune astfel încât
municipiul Bacău să atingă ținta de 26 mp/locuitor;
c. Paza și protecția spațiilor verzi în vederea prevenirii și combaterii bolilor și dăunătorilor,
distrugerilor și degradărilor;
d. Efectuarea lucrărilor de proiectare și de cercetare științifică în domeniul protecției și
amenajării durabile a spațiilor verzi;
e. Crearea și dezvoltarea spațiilor verzi prin achiziționarea de terenuri disponibile cu potențial
sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii și respectării normativelor europene existente
în domeniu cu privire la necesarul de spații verzi;
f. Auditarea suprafeței, calității și accesibilității spațiilor verzi;
g. Reîmprospătarea solului aferent spațiilor verzi cu pământ fertil și însămânțarea acestuia cu
gazon sau alte plante acoperitoare de sol pentru stoparea creșterii excesive a vegetației
necontrolate;
h. Aducerea solului la un nivel inferior bordurilor pentru prevenirea formării de aluviuni;
(2) Vegetația forestieră din parcurile situate în intravilanul municipiului Bacău se va putea tăia
numai la vârsta exploatării fiziologice sau când se constată fenomenul de uscare;
(3) Modul de administrare a spațiilor verzi și a mobilierului urban aferent proprietății publice
se stabilește de către serviciile specializate ale Primăriei Municipiului Bacău, în baza unui plan
anual de administrare și întreținere;
(4) Gospodărirea spațiilor verzi proprietate publică, dezvoltarea și protecția acestora se
realizează în conformitate cu obiectivele ecologice și social-economice.
(5) Măsurile necesare pentru realizarea lor se face în conformitate cu Planul Urbanistic General
și a Regulamentului General de Urbanism al Municipiului Bacău, ținând cont de Registrul local
al spațiilor verzi.
(6) Registrul local al spațiilor verzi este sistemul informațional care cuprinde datele tehnice ale
tuturor spațiilor verzi din municipiul Bacău, fiind actualizat cel puțin o dată pe lună de
personalul Secției Spații Verzi, cu sprijinul personalului din cadrul Compartimentului GIS, și
publicat în integralitate pe pagina web a municipalității;
(7) Protecția vegetației spațiilor verzi publice din Municipiul Bacău împotriva dăunătorilor se
efectuează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de Oficiul Fitosanitar din cadrul Direcției
pentru Agricultură Bacău care are atribuții de prevenire, îndrumare și control de specialitate
pentru protecția plantelor. Personalul Secției Spații Verzi va verifica zilnic buletinele de
avertizare ale Oficiului Fitosanitar Bacău și va face demersurile necesare pentru aplicarea
tratamentelor recomandate.
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Cap. 1.3 - Spațiile verzi proprietate privată
Art. 8
(1) Administrarea spațiilor verzi proprietate privată se face de către proprietari sau
împuterniciții acestora, individual sau în asociații.
a) Proprietarii și deținătorii legali de terenuri sunt obligați să întrețină spațiile verzi, pentru
îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană și pentru
menținerea curățeniei și a igienei.
b) Organele abilitate a constata și aproba tăierea arborilor de pe terenurile amenajate ca spații
verzi publice sau private pot constitui comisii de avizare, atunci când luarea unei decizii este
îngreunată de motive bine justificate.
c) Tăierea nucilor se face doar în baza unei autorizații eliberată de către Direcția pentru
Agricultură Județeană Bacău, conform Legii pomiculturii nr. 348 din 2003.
d) Tăierea unui arbore implică obligatoriu plantarea altor doi, preferabil în proximitatea celui
tăiat, indiferent de specie.
e) Locatarii locuințelor individuale au obligația de a întreține zona verde din dreptul locuințelor,
inclusiv zona verde situată între gard și trotuar - prin lucrări de cosit, greblat, plantare şi
întreținerea materialului dendrofloricol, inclusiv păstrarea curățeniei pe aceste spații. Aceleași
obligații revin instituțiilor şi agenților economici din municipiul Bacău care dețin sau
administrează zone verzi.
(2) În cazul în care autoritățile publice, operatorii economici precum și persoanele fizice și
juridice nu efectuează lucrările de întreținere și curățenie a imobilelor aflate în proprietate sau
folosință precum și a împrejurimilor acestora, Poliția Locală va proceda la aplicarea
prevederilor HCL 262/2022 privind Programul de măsuri privind gospodărirea, întreținerea și
înfrumusețarea localității.
Cap. 1.4 - Întreținerea zonelor verzi
Art. 9 - Întreținerea spațiilor verzi din Municipiul Bacău se asigură de către proprietarii și
administratorii acestora sau de către gestionarii desemnați în urma depunerii cererii (Anexa nr.
1), prin Protocolul de colaborare (Anexa nr. 2), în colaborare cu serviciul de specialitate al
Primăriei.
ART. 10 - Întreținerea zonelor verzi presupune următoarele lucrări:
a) Lucrări de salubrizare a zonelor verzi, constând în colectarea deșeurilor (deșeuri menajere,
hârtii, ambalaje etc.) cu o frecvență suficientă pentru a asigura o stare permanentă de curățenie;
b) Lucrările de deratizare, dezinsecție a domeniului public, precum şi alte activități de prevenire
a poluării se vor desfășura de către serviciile de specialitate din Primărie şi cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
c) Lucrări de întreținere şi conservare a spațiilor verzi prin: cosiri manuale şi mecanice (în
perioada mai-septembrie, în funcție de condițiile climatice și de gradul de dezvoltare a
vegetației), adunarea resturilor vegetale şi încărcarea în mijloace de transport, fertilizări cu
îngrășăminte chimice și organice, supraînsămânțări, lucrări de irigare şi udare manuală;
d) Lucrări de tăiere şi formare a coroanelor la arbori şi arbuști prin tăiere mecanică sau manuală
cu respectarea cerințelor horticole;
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e) Lucrări de tăiere arbori situați pe domeniul public, după obținere avize şi marcarea lor;
f) Lucrări de plantat arbori şi arbuști ornamentali din specii valoroase, respectând cerințe
fitotehnice şi silvotehnice, respectiv: săpat gropi, mocirlit, tăieri de formare a rădăcinilor şi
tulpinilor, udat, legare de tutore;
g) Lucrări de săpat peluze în vederea înființării de noi culturi floricole;
h) Lucrări de irigare şi udare a florilor şi spațiilor verzi;
i) Lucrări de fertilizare şi igienizare;
j) Tăieri de formare a gardurilor vii situate pe suprafețele administrate, conduse prin tundere
până la înălțimea de cel mult 1,00 m;
k) Programe de întreținere şi înfrumusețare a spațiilor verzi;
l) Lucrări de decopertare și de nivelare a solului sub nivelul bordurilor și spațiilor carosabile și
pietonale;
m) În aceleași condiții vor fi întreținute şi locurile de joacă pentru copii, echipamentele sportive,
respectiv va fi întreținută zona verde adiacentă.
Art. 11
(1) În cartierele de locuit, se consideră spații verzi suprafețele cu iarbă, flori, pomi, gard viu,
atât din zone amenajate pentru recreere cât și spațiile verzi din jurul blocurilor, aliniamente pe
marginea drumurilor de acces a căror întreținere se face atât de administrația locală, cât și de
locatarii din cartiere.
(2) Spațiile din jurul blocurilor sunt proprietate publică, cu excepția proprietăților private.
(3) Spațiile verzi sunt considerate toate spațiile cuprinse între carosabil, trotuare și proprietățile
private, respectiv imobile; sunt acele suprafețe cu vegetație lemnoasă, arborescentă, floricolă
sau erbacee de proveniență naturală, seminaturală sau realizată în urma unor investiții.
(4) Prin prezentul regulament se stabilește obligativitatea întreținerii spațiilor verzi de pe
domeniul public din jurul proprietăților, atât de administrația locală, cât și de proprietarii privați,
persoane fizice sau persoane juridice.
Cap. 1.5 - Drepturile cetățenilor
Art. 12 - Locuitorii municipiului Bacău beneficiază de următoarele drepturi:
a) Accesul deplin și liber pentru odihnă și recreere în spațiile verzi proprietate publică, cu
condiția de a nu aduce nici un fel de prejudicii și de a le păstra în stare corespunzătoare;
b) Dreptul de a contribui la amenajarea teritoriilor din cvartalele de locuit, în conformitate cu
peisagistica generală a municipiului, în baza unei cereri tip (conform anexei nr. 1) și în urma
încheierii unui protocol de colaborare (anexa nr. 2).
c) Dreptul de a beneficia de material dendrofloricol, în limita posibilităților, furnizat de către
Primăria Municipiului Bacău, în baza unei cereri tip (anexa nr. 5), pentru amenajarea spațiilor
verzi publice.
d) Dreptul de a propune măsuri pentru amenajarea și gestionarea spațiilor verzi publice,
indiferent de locație, printr-o solicitare adresată Secției Parcuri, Spații Verzi a Primăriei
municipiului Bacău.
e) Dreptul de implicare ca parte interesată în proiectele care implică revitalizarea și regenerarea
urbană a cartierele de locuit.
e) Accesul la informațiile actualizate privind Registrul local al spațiilor verzi, la procedurile și
documentele necesare pentru tăierea, toaletarea sau plantarea arborilor.
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Cap. 1.6 - Obligațiile persoanelor fizice, asociațiilor de proprietari și ale persoanelor
juridice
Art. 13
(1) În vederea protecției, conservării și dezvoltării spațiilor verzi, a aranjamentelor floricole, a
arborilor și a perdelelor de protecție stradală, a parcurilor și echipamentelor de sport și agrement
adiacente, a amenajărilor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă, persoanele
fizice, asociațiile de proprietari și persoanele juridice au următoarele obligații:
a) să nu abandoneze deșeuri de orice fel în aranjamentele floricole din grădinile publice,
perdelele de protecție stradală, în parcuri și pe suprafața echipamentelor sportive sau de
agrement adiacente, în amenajările peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă;
b) să nu degradeze, să nu distrugă și să nu își însușească aranjamentele floricole, arbuștii
ornamentali sau plantele decorative din spațiile verzi amenajate;
c) să nu taie ori să scoată din rădăcini fără autorizație arborii, arbuștii, cu sau fără ridicarea
acestora;
d) să nu ocupe cu construcții provizorii sau permanente, împrejmuiri, ambalaje, containere etc.,
zonele inventariate ca spații verzi, cu excepția construcțiilor provizorii sau a instalațiilor ușoare
care nu necesită autorizație de construire și pentru care se primește aviz pozitiv în urma analizei
solicitării de către comisia desemnată;
e) să nu degradeze spațiile verzi, arborii și arbuștii, florile și aranjamentele floricole din parcuri,
aliniamentele stradale și cele aflate în incinta cvartalelor de blocuri;
f) să nu pășuneze animalele pe spațiile verzi, în parcuri, păduri, arii naturale protejate pe
aliniamentele verzi de pe trama stradală, în parcuri sau pe malurile și albiile cursurilor de apă;
g) să nu împrăștie, să arunce sau să folosească erbicide ori momeli otrăvite pe spațiile verzi și
aranjamentele floricole;
h) să nu arunce ori să depoziteze zăpada în amestec cu sare sau alte substanțe antiderapante pe
spațiile verzi și aranjamentele floricole;
i) să nu folosească focul deschis în incinta spațiilor verzi amenajate din parcuri și păduri de
agrement sau în incinta cvartalelor blocurilor;
j) să nu folosească grătare sau alte instalații pentru gătit în interiorul spațiilor verzi din parcurile
sau din grădinile publice ori din jurul blocurilor de locuințe, cu excepția celor amplasate în
locurile special amenajate de către administratorul amplasamentului;
k) să nu ardă vegetația uscată și deșeurile de orice fel atât pe domeniul public și privat al
municipiului Bacău, cât și pe proprietățile private;
l) să nu deterioreze băncile, coșurile de gunoi, grupurile statuare, statuile, fântânile arteziene,
indicatoarele de orice natură, panourile de afișaj și reclamă, grupurile sanitare, pilonii de
protecție și interzicere a pătrunderii vehiculelor ori alte dotări și piese de mobilier urban
amplasate în parcuri, grădini publice, de-a lungul aliniamentelor verzi și în incinta cvartalelor
de locuit;
m) să întrețină perdelele și aliniamentele de protecție, spațiile verzi – arborii, arbuștii, gardurile
vii, gazonul și plantele florale din perimetrul imobilelor în care locuiesc sau în care funcționează
până la limita carosabilului, iar în cvartalele de locuit, în cazul în care s-a semnat protocol de
colaborare, pe suprafața specificată în procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și
în planul de situație anexat la semnarea protocolului de colaborare;
n) să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu cele ale
autorităților centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice
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locale la toate lucrările preconizate pe spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea
amenajării acestora;
o) să nu diminueze suprafețele inventariate ca zone verzi;
p) să ia măsuri pentru eliminarea ambroziei în cazul prezenței acestei plante cu efect alergen în
spațiile verzi pe care le dețin sau le administrează;
q) să desfășoare activități de picnic doar în locurile marcate și special amenajate, respectând
condițiile prevăzute în Legea 54/2012 privind desfășurarea activității de picnic, păstrând
curățenia și ordinea publică;
r) să își plimbe animalele de companie doar în condițiile în care stăpânul poate prezenta
mijloacele/dotările ce vor fi utilizate pentru strângerea resturilor produse de acestea
(pungi/făraș/măturică sau pungi/mănuși de unică folosință), sub însoțire și supraveghere
permanentă, fără ca acestea să pătrundă în aranjamentele florale și pe terenurile de sport. În
cazul câinilor agresivi, aceștia vor purta botniță și vor fi ținuți în lesă.
(2) Asociațiile de proprietari, prin președinții și administratorii acestora, vor prelua, potrivit
prevederilor legale, responsabilitatea în privința obligațiilor ce le revin cetățenilor municipiului
Bacău pentru protecția și conservarea zonelor verzi și vor răspunde pentru realizarea acestora
în fața autorităților publice locale;
(3) Persoanele juridice și persoanele fizice care funcționează sau domiciliază împreună într-un
imobil au aceleași obligații în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi, în concordanță cu
suprafața deținută în imobilul respectiv.
Cap. 1.7 - Condiții pentru tăierea și toaletarea arborilor - norme specifice privind
protecția fondului plantat existent
Art. 14
(1) Doborârea prin tăiere sau scoaterea din rădăcini a oricărui fel de arbore, arbust, pom fructifer
nu este permisă decât în baza autorizației Comisiei pentru spații verzi și, în cazul tuturor
arborilor sănătoși, doar cu avizul emis de agențiile județene pentru protecția mediului.
(2) Tăierile de doborâre a arborilor pot fi realizate dacă arborii sunt uscați, dacă afectează
rețelele edilitare și nu se poate interveni altfel, dacă sunt înclinați fără semne de reechilibrare
sau dacă se află la o distanță mai mică de 3 metri de clădiri și afectează structura acestora, în
urma constatării acestor situații doar cu fotografii detaliate de la fața locului.
(3) Toaletările de arbori sunt operaţiuni de îngrijre ce au drept scop suprimarea anumitor părți
dintr-un arbore, în vederea modificării creşterilor anuale şi dirijării sevei către ramuri mai bine
plasate. Categoriile de toaletări cuprind:
- tăieri de regenerare (la arborii bătrâni sau degradați);
- tăieri de întreținere: - curățare (eliminarea ramurilor uscate sau bolnave);
- înălțarea coronamentului (elagaj);
- aerisirea (rărirea) coronamentului;
- eliminarea ramurilor lacome de la baza trunchiurilor (emondaj);
- tăieri de formare a coroanei la arborii tineri (dar nu mai devreme de 2 ani de la plantare).
Întreaga tăiere de formare în coroană nu va cuprinde mai mult de 20% din volumul
coronamentului. Diametrul maxim al ramurii, în punctul unde se execută tăierea, nu trebuie să
depăşească 5 cm în cazul arborilor din speciile/genurile: castan porcesc, mesteacăn, frasin, măr,
plop, prun/cireș, salcie, stejar roșu și arțar; și nu trebuie să depășească 10 cm în cazul arborilor
din speciile/genurile: carpen, fag, stejar, tei, paltin de munte, paltinul de câmp și jugastru.
(4) Toaletările se aplică la speciile de foioase și numai în unele cazuri la cele de conifere,
respectiv atunci când:
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a) exemplarul prezintă ramuri uscate la baza coroanei, datorită aglomerării acestora
necesitând intervenţia pentru rărirea lor, îndepărtându-se prin tăierea de la baza trunchiului;
b) exemplarele prezintă ramuri bazale care ating pereţii clădirilor producând prejudicii
(toaletarea se efectuează simetric şi de la trunchi);
(5) Toaletarea arborilor plantaţi pe spaţiile verzi ale domeniului public şi privat din municipiul
Bacău, care prezintă o stare fiziologică bună va fi executată numai prin toaletări de întreținere
și de formare, respectiv îndepărtarea porțiunilor de ramuri uscate, a celor care afectează reţele
edilitare aeriene sau clădiri, sau a celor pun în pericol siguranța traficului pietonal. În aceste
cazuri este interzisă o nouă toaletare a arborilor la un interval de timp mai mic de 4 ani și se va
respecta Ghidul de aplicare a tăierii la arborii foioși (anexa 9). Orice intervenţie în coroana
acestora este interzisă în mod deosebit la speciile castani, salcâmi, mesteceni, arţari, tei sau
stejari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
(6) Responsabilitatea municipalităţii faţă de cetăţeni este întreţinerea/dezvoltarea spaţiilor verzi
şi asigurarea siguranţei lor publice. Prin urmare, primăria nu va aproba sau iniţia lucrări de
reducere a coroanei sau de îndepărtare a arborilor urbani decât în cazurile în care aceştia
prezintă un pericol iminent, dovedibil şi implacabil, pentru locuitori. Fiecare caz va fi
documentat fotografic şi soluţionat în urma aprobării în scris a specialiştilor în domeniu
(dendrologie, arboricultură, peisagistică) din cadrul direcţiilor şi instituţiilor locale relevante.
Primăria nu va înlătura un arbore şi nu va aproba intervenţii de tăiere nenecesare în
coronamentul acestuia pentru alte motive invocate de cetăţeni, precum: îmbunătăţirea recepţiei
TV‑satelit; mărirea gradului de însorire a unor imobile sau grădini; atenuarea problemelor
sezoniere sau naturale (căderi de frunze, de seminţe, de fructe, de polen, de excremente de
pasăre ş.a.); pentru a permite accesul vehiculelor supradimensionate sau cu gabarit depăsit; sau
pentru alte motive similare.
(7) Eliberarea autorizației de toaletare sau tăiere de arbori se face în termen de 10 zile după
ședința în care a fost analizată cererea de către Comisia pentru spații verzi.
(8) Solicitanții vor depune o cerere tip (anexa nr. 6 pentru toaletare și anexa nr. 7 pentru tăiere)
la Primăria Municipiului Bacău, în care vor expune motivele pentru care solicită tăierea sau
toaletarea arborilor. Prin depunerea cererii de tăiere (doborâre), aceștia se obligă la plantarea a
minimum 2 arbori cu o masă foliară similară pentru un arbore tăiat și preferabil în proximitatea
arborelui defrișat. Dacă solicitarea de tăiere a arborelui este aprobată, solicitantul va depune și
o cerere de atribuire a materialului dendrologic necesar compensării fondului vegetal
dezafectat.
(9) Solicitările cetățenilor privind propunerile de tăiere sau toaletare în cvartalele de locuit se
vor înainta asociațiilor de proprietari sau locatari din care fac parte, pentru avizare, urmând a fi
transmise Primăriei Municipiului Bacău, atunci când aceștia fac parte dintr-o asociație de
proprietari. În solicitare vor fi indicaţi cu exactitate arborii la care se face referire şi amplasarea
acestora. Solicitările care se referă ambiguu la întreaga vegetaţie aferentă zonei verzi respective
nu vor fi luate în considerare;
(10) Cererile solicitanților vor fi evaluate la fața locului de către personalul de specialitate din
cadrul primăriei pentru a constata dacă cererea de toaletare este motivată şi sunt îndeplinite
condiţiile de toaletare stabilite de prezentul regulament, și vor fi aduse la cunoștință Comisiei
locale pentru spații verzi. Comisia locală pentru spații verzi se va întruni la sfârșitul celei de-a
doua respectiv ultimei săptămâni din lună și va analiza cererile solicitanților. Toate solicitările
vor fi dezbătute în cadrul acestei comisii, urmând a se întocmi programul de tăieri la nivel de
oraș, în ordinea urgențelor;
(11) Se consideră situații de urgență prezența unor arbori afectați de furtună, în pericol real de
prăbușire sau cu ramuri desprinse parțial și degajarea arterelor de circulație stradale și pietonale,
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a căilor de acces și incintelor, precum și a semnelor de circulație și a rețelelor aeriene de utilități
(electricitate);
(12) Executarea lucrărilor de tăieri și toaletări de arbori se face de către serviciul specializat
al Primăriei și numai în afara sezonului de vegetație, respectiv în perioada de cădere a
frunzelor arborilor și până la înmugurirea lor, în condițiile stabilite de lege, excepție făcând
situațiile menționate la punctul 11). Intervenția în coroana arborilor şi arbuștilor de către
persoane neautorizate constituie contravenţie, contravenientul urmând a fi sancţionat conform
prevederilor prezentului regulament;
(13) Solicitanții au obligația de a executa lucrările de plantare în campania de plantări imediat
următoare depunerii solicitării de tăiere, pe același amplasament sau alte locații impuse de către
Primăria Municipiului Bacău;
(14) Campania de plantări se derulează în toamnă, respectiv în primăvară, în funcție de
condițiile climatice;
(15) Solicitanții au obligația de a anunța compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Bacău în vederea recepționării materialului plantat;
(16) Neconformarea la prevederile de mai sus atrage răspunderea materială a solicitanților,
valoarea materialului necesar pentru plantat și a manoperei aferente fiind suportată de către
aceștia.
(17) Secția Spații Verzi va ține evidența tuturor lucrărilor de toaletare și de tăiere efectuate,
consemnând intervențiile într-un registru care va fi actualizat la finalul fiecărei zi de lucru,
precizând adresa și localizarea cât mai exactă a intervențiilor.
Art. 15 - Lucrările în zonele verzi care implică săpături pentru întreținere sau înlocuire de
conducte, reparații, refacerea străzilor etc. și care impun și tăieri de arbori, pomi fructiferi,
arbuști, gard viu vor putea fi executate numai după obținerea autorizației de tăiere, iar cei care
efectuează lucrarea vor fi obligați să refacă suprafața afectată, incluzând și replantările de arbori
într-o măsură în care să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor (minimum 2
arbori/arbuști cu o masă foliară similară pentru fiecare arbore/arbust tăiat).
Art.
16
(1) Lucrările de doborât arbori și tăierile de corecție de pe domeniul public al Municipiului
Bacău vor fi executate de către autoritatea administrației publice locale în baza autorizației de
tăiere sau toaletare, și a avizului dat de Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău (pentru
nuc, castan comestibil, dacă este cazul).
(2) Lucrările de doborât arbori și tăieri de corecție pe domeniul privat al persoanelor fizice și
juridice se vor executa pe cheltuiala proprie a solicitanților, după obținerea avizelor și
acordurilor legale.
Art. 17
(1) La arborii care sunt declaraţi Monumente ale Naturii nu se vor executa tăieri decât cu
aprobarea Subcomisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii (Academia Română), la
propunerea Primarului Municipiului Bacău.
(2) La arborii care au o valoare estetică și/sau istorică deosebită, recunoscută la nivelul
comunității, dar care încă nu beneficiază de un regim special de protecție, nu se vor executa
tăieri decât cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, la propunerea Primarului
Municipiului Bacău.
(3) Lista arborilor cu valoare estetică și/sau istorică va fi întocmită în termen de 90 de zile de
la aprobarea prezentului regulament, la propunerea Secției Spații Verzi, după o consultare
publică care va dura cel puțin 30 de zile, urmând să fie aprobată de Consiliul Local al
Municipiului Bacău. Lista poate fi ulterior completată prin înaintarea propunerilor în vederea
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avizării către Comisia locală pentru spații verzi, care va selecta și transmite Consiliului Local
propunerile de completare a listei.
Art. 18 - Tăierea arborilor de nuc și castan comestibil din afara fondului forestier se face,
respectându-se prevederile Legii nr. 348/2003 (republicată) - Legea Pomiculturii, numai cu
avizul Direcției pentru Agricultură Județeană și numai în următoarele cazuri:
- arbori îmbătrâniți care au cel puțin 60% din coroană uscată;
- arbori aflați pe suprafețe pe care s-a autorizat construirea de obiective de interes național sau
local și a căror tăiere nu se poate evita;
- arbori dezrădăcinați din cauze naturale.

Cap. 2 - PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎN VEDEREA
AMENAJĂRII ȘI/SAU ÎNTREȚINERII SPAȚIILOR VERZI PUBLICE
Art. 19
(1) Autoritatea publică locală poate încheia protocoale de colaborare cu o valabilitate de 2 ani,
cu posibilitatea de prelungire printr-un act adițional, pentru amenajarea și/sau întreținerea
domeniul reglementat cu asociațiile de proprietari, proprietarii individuali din blocurile de
locuințe colective, agenții economici, asociațiile, fundațiile și instituțiile publice, pentru
spațiile verzi publice din vecinătatea acestora, în conformitate cu prevederile acestui
regulament.
(2) Procedura urmată de solicitanți cuprinde trei etape:
- Solicitarea scrisă (anexa nr. 1) se trimite online la adresa contactprimarie@primariabacau.ro
sau se depune fizic la Centrul de Informare pentru Cetățeni (Ghișeul Unic) din str. Nicolae
Titulescu nr. 3 și va fi însoțită de o schiță cu amenajarea propusă (vezi model la anexa nr. 3) și
o descriere detaliată a modificărilor propuse, precum și fotografii detaliate cu situația inițială.
În această schiță se vor prezenta tipurile de vegetație/dotări/mobilier urban existente, cu
evidențierea celor noi care se vor amplasa.
- Cererea este analizată, și, după caz, aprobată de către Comisia locală pentru spații verzi, și
poate conține mențiuni cu caracter obligatoriu din partea comisiei.
- După aprobarea cererii, în termen de 15 zile lucrătoare un reprezentant din cadrul direcției
Spații Verzi se va deplasa la fața locului pentru a identifica necesitățile reale și a instrui noul
gestionar cu privire la lucrările ce trebuie realizate, urmând a se încheia între solicitant și
Municipiul Bacău un Protocol de colaborare (anexa nr. 2) în vederea amenajării și/sau
întreținerii cu titlu gratuit a spațiului verde, în care se prevăd drepturile și obligațiile fiecărei
părți. Protocolul va fi însoțit de un plan de amplasament/ortofotoplan al spațiului verde cu
suprafața domeniului reglementat, cu figurarea/delimitarea pe acesta a amplasamentului
vegetației și a mobilierului urban. La predarea exemplarului protocolului către partener vor fi
anexate și o copie a prezentului regulament și ghidul de întreținere, furnizat de personalul de
specialitate.
(3) Spațiile verzi publice existente în zona cvartalelor de locuit se preiau în gestiune, cu
prioritate, de către asociațiile de proprietari, respectiv cele din zona instituțiilor și a altor
persoane juridice de drept privat, de către instituțiile publice și persoanele juridice de drept
privat cărora le corespund.
(4) Spațiile verzi publice specificate la alineatul (3) vor putea fi date în gestiune solicitanților
persoane fizice sau juridice în cazul în care asociațiile de proprietari, respectiv instituțiile
publice și agenții comerciali nu își exprimă intenția de a le lua în gestiune în termen de 30 de
zile de la trimiterea înștiințării.
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(5) Entitățile menționate la punctul (1) nu vor altera caracterul de folosință generală al spațiilor
verzi cu împrejmuiri sau alte amenajări incompatibile funcțiunii existente. Îngrijirea lor se poate
încredința cu condiția ca aceste spații verzi să rămână de folosință generală și starea lor să fie
îmbunătățită. Durata protocolului de colaborare este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu
acordul părților.
(6) Obligația privind întreținerea spațiului verde, asumată prin protocolul de colaborare, este o
obligație de rezultat și nu doar o obligație de diligență, persoana fizică sau juridică care și-a
asumat întreținerea spațiului verde public răspunzând de această obligație cât timp Protocolul
de colaborare este în vigoare.
(7) Partenerii/gestionarii au obligația de a comunica orice intenție de amenajare/reamenajare
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău în vederea primirii
avizului, completând și trimițând Solicitarea de modificare și completare a spațiului verde
(anexa nr. 4);
(8) Executarea lucrărilor de amenajare și reamenajare se va realiza doar în urma primirii
avizului pozitiv din partea comisiei, cu respectarea observațiilor transmise;
(9) Solicitanții au obligația de a executa lucrările de plantare în campania de plantări imediat
următoare depunerii solicitării de amenajare/reamenajare;
(10) Solicitările locatarilor privind propunerile de amenajare/reamenajare în cvartalele de locuit
se vor înainta Asociațiilor de proprietari sau locatari din care fac parte, pentru avizare, urmând
a fi transmise sub forma unei cereri (anexa nr. 4) Primăriei Municipiului Bacău, atunci când
aceștia fac parte dintr-o asociație de proprietari;
(11) Neconformarea la prevederile de mai sus atrage răspunderea materială a solicitanților,
precum și rezilierea Protocolului de Colaborare. Observațiile compartimentului de specialitate
au caracter obligatoriu. Lucrările ce vor fi realizate vor respecta întocmai mențiunile transmise
către solicitant, dacă acestea există;
(12) În cazul în care obligațiile celui care a semnat acordul de parteneriat cu municipalitatea nu
sunt realizate, Primăria Municipiului Bacău, prin structura de specialitate cu atribuții în acest
sens, notifică partenerul și îi acordă un termen de maximum 15 zile pentru remedierea situației,
iar în cazul în care aceasta nu are loc, îl notifică cu privire la rezilierea unilaterală a Protocolului,
toate lucrările/dotările realizate până la acea dată fiind preluate de drept în proprietatea
Municipiului Bacău.
Art. 20 - (1) Amenajarea și/sau întreținerea zonelor verzi pe domeniul public (scuaruri și
grădini publice) din afara cvartalelor de locuit se poate face de către solicitanți urmând
aceeași procedură detaliată la Art. 19, fiind valabile aceleași obligații ca în cazul suprafețelor
din vecinătatea zonelor de locuit sau a instituțiilor publice.
(2) Pentru amenajarea/reamenajarea ulterioară a spațiilor verzi, partenerii/gestionarii aprobați
în urma procedurii de la punctul (1) vor depune o cerere (anexa nr. 4) însoțită de schița/planul
de amenajare (după modelul de la anexa nr. 3), și o descriere detaliată a modificărilor propuse,
precum și fotografii detaliate cu situația inițială. În această schiță se vor prezenta tipurile de
vegetație/dotări/mobilier urban existente, cu evidențierea celor noi care se vor amplasa.
Eliberarea avizelor de modificare și completare a spațiului verde se face în termen de 10 zile
după ședința în care a fost analizată cererea de către Comisia locală pentru spații verzi.
Amenajarea și reamenajarea acestor zone verzi se poate face numai în baza eliberării acestui
aviz, și cu respectarea întocmai a mențiunilor transmise către partener/gestionar.
(3) Spațiile verzi încredințate în baza Protocolului de colaborare vor fi amenajate și/sau
întreținute fără a se solicita Municipiului Bacău plata lucrărilor executate, partenerul menționat
în protocol primind în schimb dreptul de amplasare pe terenul ce face obiectul protocolului
pentru unul sau două panouri informative, în funcție de suprafața terenului, fără plata taxelor
de ocupare a domeniul public și afișaj aferente amplasării panourilor informative, în condiții de
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asigurare a vizibilității astfel încât să nu fie afectată siguranța circulației. Panoul informativ va
avea dimensiunile 50x20 cm, din lemn sau profile din aluminiu și fețe metalice sau de plexiglas
de culoare albă. Pe acest panou va fi inscripționat următorul text: „Acest spațiu verde este
întreținut de către (nume / denumire, sigla companie și date de contact, după preferințe)’’. În
cazul persoanelor juridice, textul poate îmbrăca reprezentarea grafică din identitatea vizuală
proprie. Picioarele de susținere ale panoului informativ nu vor depăși 50 cm de la sol.
Art. 21
(1) Spațiile verzi încredințate prin Protocol de colaborare vor fi întreținute prin grija persoanelor
fizice sau juridice, iar lucrările constau în:
a) lucrări de salubrizare a zonelor verzi, constând în colectarea deșeurilor (deșeuri menajere,
hârtii, ambalaje etc.) cu o frecvență suficientă pentru a asigura o stare permanentă de curățenie;
b) lucrări de cosit gazon în perioada mai-octombrie, cel puțin o trecere/lună, în funcție de
condițiile climatice și gradul de dezvoltare a vegetației;
c) lucrări de greblat frunze şi crengi în perioada octombrie-decembrie, cel puțin o trecere/lună;
d) lucrări de săpat peluze în vederea înființării de noi culturi floricole și plantarea acestora.
e) lucrări de plantare a materialului dendrologic în campania de plantări din primăvară și
toamnă;
f) udarea materialului dendrofloricol plantat: cel puțin o intervenție/săptămână în perioada
aprilie-mai și luna septembrie și două intervenții/săptămână în perioada iunie-august.
g) lucrări de tuns gard viu, executate în perioada mai-septembrie, cel mult o tundere pe lună.
Gardurile vii vor fi conduse prin tundere până la înălțimea de maximum 1,00 m;
(2) Plantările de material dendrofloricol se vor executa, în funcţie de specii, din toamnă până
primăvara, ținând cont de condiţiile climatice din municipiul Bacău.
(3) Pentru executarea lucrărilor de întreținere specifice de sezon, persoanele fizice sau juridice
pot opta pentru:
a) lucrările de întreținere executate în regie proprie prin grija celor ce au primit în gestiune
spațiul verde;
b) lucrările de întreținere executate de către o firmă specializată în activități de grădinărit și
arhitectură peisageră în baza unui contract de prestări servicii.
(4) Deșeurile vegetale rezultate din amenajarea și întreținerea spațiilor încredințate prin
protocol de colaborare vor fi depozitate și colectate prin grija compartimentului de resort al
Primăriei Bacău. În acest sens, gestionarul va lua legătura cu persoana de contact menționată în
protocolul de colaborare.

Cap. 3 - PARCURILE ȘI ECHIPAMENTELE SPORTIVE
ȘI DE AGREMENT ADIACENTE
ART. 22 Parcurile fac parte din spațiile verzi ale municipiului; pentru păstrarea, îngrijirea și
buna utilizare a acestora se instituie următoarele reguli:
(1) Obligațiile administratorului domeniului public:
a. să mențină curățenia parcului și starea de folosință a mobilierului dispus în incinta
acestuia;
b. să efectueze lucrările de întreținere și reparații curente și capitale ori de câte ori este
necesar pentru siguranța celor care utilizează mobilierul urban și echipamentele adiacente;
13

c. să întocmească și să actualizeze inventarul mobilierului dispus în parc;
d. să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecțiunile sesizate la echipamente;
e. să asigure panouri cu informații către cetățeni cu privire la utilizarea parcului și a
instalațiilor aferente, respectiv cu privire la obligativitatea purtării echipamentelor de protecție,
acolo unde situația o impune;
f. să păstreze documentația tehnică a echipamentelor;
g. să cunoască legislația și reglementările în vigoare referitoare la echipamentele
adiacente şi să se asigure de respectarea acestora;
h. să fie prezent, prin reprezentanții săi, la toate inspecțiile organelor de îndrumare și
control;
i. să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în
cazul lucrărilor urgente, determinate de necesitatea demontării echipamentelor sau a unor părți
componente ale acestora, precum de transportul echipamentelor sau părților componente la
atelierul specializat (pentru executarea unor reparații care nu se pot realiza decât în atelier).
Semnalizarea și protejarea zonei se va realiza prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a
afișajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;
j. să instaleze sisteme de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale;
k. să amplaseze panouri informative cu regulamentele parcurilor (pentru fiecare parc),
care să prezinte inclusiv programul de funcționare a parcului și a echipamentelor;
l. să semnalizeze și să amenajeze corespunzător zonele pentru activitățile de picnic.
(2) Obligațiile cetățenilor
a. să respecte programul de funcționare și utilizare a parcului și a echipamentelor, în
cazul în care acestea sunt stabilite și afișate la intrare;
b. să respecte limita de vârstă și greutate inscripționată pe echipamente până sau de la
care acestea pot fi folosite, precum și orice alte reguli de folosire;
c. accesul și utilizarea echipamentelor de către copii cu vârsta sub 7 ani se va face doar
cu însoțitor adult, în caz contrar vinovați de eventualele accidente sunt părinții sau tutorii legali;
d. în cazul în care instalațiile sunt defecte, acestea nu vor fi folosite și se va anunța
administratorul sau Poliția Locală cu privire la această situație;
e. să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene în perimetrul parcului;
f. să nu arunce deșeuri, reziduuri, ambalaje de orice natură, resturi de țigări altundeva
decât la coșurile de gunoi, în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, în
conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
g. să nu pătrundă în perimetrul echipamentelor sportive cu animale de orice rasă, talie;
h. să nu aprindă focul în parc sau în perimetrul echipamentelor sportive sau să folosească
surse deschise pentru iluminat (torțe) în afara evenimentelor aprobate de administrator;
i. să nu vandalizeze mobilierul și instalațiile din parc prin rupere, zgâriere, vopsire,
murdărire cu orice substanțe sau distrugere;
j. să nu utilizeze spațiile parcului pentru satisfacere nevoilor fiziologice sau de altă
natură, ci doar locurile special amenajate în acest sens;
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k. să nu utilizeze aparate audio care să deranjeze liniștea celor care se află în incinta
parcului;
l. să nu calce parcele florale sau arbuști ori să distrugă vegetația din parc;
m. pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea cu bicicletele, folosirea patinelor cu rotile
sau a scuterelor nemotorizate și skateboardingul sunt recomandate, acolo unde există, în locurile
semnalizate ca atare, iar în afara acestora doar cu viteză redusă și cu acordarea de prioritate
pentru pietoni;
n. să nu pătrundă în interiorul parcului cu orice fel de utilaje, mijloace de transport
motorizate, electrice sau cu tracțiune animală, căruțuri împinse sau trase cu mâna, cu excepția
celor aflate în misiune, destinate intervențiilor la rețelele edilitare sau cele aparținând
administratorilor parcurilor. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică de
3,5 tone destinate aprovizionării punctelor comerciale din incinta parcurilor au acces în
intervalul orar stabilit prin dispoziția Primarului municipiului Bacău, respectând limita
de viteza de 5 km/oră, numai pe baza autorizației de acces.
o. să nu perturbe circulația bicicletelor ori folosirea patinelor cu rotile, a trotinetelor și
a skateboardurilor pe spațiile amenajate și semnalizate ca atare (piste pentru biciclete,
skatepark).
(3) Obligațiile Poliției Locale
a. menține ordinea și liniștea publică în interiorul parcurilor de agrement;
b. verifică și controlează integritatea mobilierului și a echipamentelor sportive din
incinta parcului;
c. constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea
prezentului regulament și a altor hotărâri ale Consiliului Local incidente.

Art. 23 - Regulamentul de acces și funcționare pentru parcurile și zonele de
agrement*
*(cu excepția Insulei de Agrement, pentru care regulile sunt aprobate prin HCL 300/2022)

23. (1) - Accesul auto în parcuri și zonele de agrement
a) Accesul autovehiculelor în incinta parcurilor și zonelor de agrement este interzis, cu excepția
celor cu o masă maximă autorizată mai mică de 3.5 tone ce efectuează activități de
aprovizionare a punctelor comerciale.
b) Accesul, în vederea asigurării aprovizionării punctelor comerciale, a autovehiculelor cu o
masă mai mică de 3.5 tone este permis în baza condițiilor stabilite prin dispoziția Primarului
municipiului Bacău, cu respectarea limitei de viteză privind deplasarea de 5 km/oră.
c) Se interzice, pe durata efectuării aprovizionării, parcarea/staționarea autovehiculelor
prevăzute la art. 2 pe spațiile verzi sau alte spații ce nu sunt destinate parcării.
23. (2) - Măsuri de siguranță în parcuri și zonele de agrement
a) Este permis accesul doar a mijloacelor de transport nemotorizate (bicicletă, role, skateboard,
trotinetă etc.), cu excepția celor menționate la alin. (2) în perioada aprovizionării. Mijloacele
de tracțiune animală, scuterele, trotinetele electrice și alte asemenea vehicule sunt interzise.
b) Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete, folosirea patinelor cu rotile sau a
scuterelor nemotorizate și skateboardingul sunt permise doar în locurile semnalizate ca atare.
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Obligația se aplică doar în situația în care pe raza respectivului parc, spațiu de agrement sau
aliniament verde este amenajată o pistă dedicată acestor activități;
c) Accesul și utilizarea echipamentelor de către copii cu vârsta sub 7 ani se va face doar cu
însoțitor adult, în caz contrar răspunzători de eventualele accidente sunt părinții sau tutorii
legali.
d) Utilizatorii au obligația să respecte restricțiile de vârstă și greutate inscripționate pe
echipamente până sau de la care acestea pot fi folosite, precum și orice alte reguli de folosire.
e) În cazul în care instalațiile sunt defecte, acestea nu vor fi folosite și se va anunța
administratorul sau agenții Poliției Locale cu privire la această situație.
f) Înotul este interzis, cu excepția zonelor amenajate pentru activități acvatice.
23. (3) - Comportamentul cu animalele de companie
a) Accesul animalelor de companie este permis doar în condițiile în care stăpânul poate prezenta
mijloacele/dotările ce vor fi utilizate pentru strângerea resturilor produse de acestea.
b) Stăpânii animalelor de companie sunt obligați să le supravegheze atent și să prevină
comportamentul canin agresiv.
c) Deținătorii câinilor au obligația de a-și însoți și supraveghea în permanență câinele pentru a
evita reproducerea.
d) Deținătorul unui câine sau cel care se servește de el răspunde de prejudiciul cauzat de animal
chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa, potrivit dispozițiilor legale.
e) În vederea menținerii igienei în parcuri și zonele de agrement, deținătorii de câini au
următoarele obligații:
-

-

Să dețină mijloacele/dotările necesare colectării resturilor fiziologice
(pungi/făraș/măturică sau pungi/mănuși de unică folosință), în vederea colectării
dejecțiilor produse de câine. După colectare, punga va fi închisă etanș și depusă la
recepienții special amenajați, dacă există, sau la coșurile de gunoi stradale.
Să nu arunce dejecții animaliere în spațiile publice sau în spațiile adiacente acestora.

f) Se interzice lăsarea câinilor să pătrundă în aranjamentele florale și în spațiile verzi special
amenajate.
g) Este interzis accesul câinilor în skatepark, pe terenurile de sport precum și în spațiile închise.
h) Plimbarea câinilor pe aleile parcurilor și zonelor de agrement este permisă doar dacă aceștia
sunt ținuți în lesă sau ham, iar câinii agresivi vor purta și botniță.
i) Deținătorii câinilor au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru păstrarea liniștii
publice.
j) Îmbăierea câinilor și a altor animale pe spațiile verzi, pe malurile cursului de apă sau oriunde
pe suprafața parcurilor și zonelor de agrement este strict interzisă.
k) Este permis accesul cu câini în spaţiile special amenajate pentru aceştia (canisite, parcuri
pentru câini) respectând regulamentul de funcţionare a acestora.
23. (4) - Reguli pentru păstrarea curățeniei, a ordinii și liniștii publice și pentru
protecția mediului
a) Este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel, precum și a substanțelor poluante pe alei
sau aruncarea acestora în râuri, pârâuri și lacuri. Deșeurile menajere sau ambalajele vor fi
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depozitate selectiv în recipienți inscripționați corespunzător categoriei de deșeuri, în
conformitate cu regulile privind colectarea selectivă.
b) Este interzisă folosirea focului direct pe toată suprafața parcurilor și zonelor de agrement,
inclusiv realizarea de grătare, cu excepția evenimentelor/situațiilor autorizate de administrator
și a spațiilor amenajate în acest sens.
c) Țigările, chibriturile sau orice alte obiecte aprinse vor fi aruncate doar în locurile special
amenajate (scrumiere).
d) Este interzisă distrugerea, modificarea sau degradarea mobilierului urban, a panourilor
informative, a marcajelor, indicatoarelor, construcțiilor, împrejurimilor sau oricăror alte
amenajări aflate în parcuri și zonele de agrement.
e) Utilizatorii au obligația să folosească pentru satisfacerea necesităților fiziologice doar
locurile special amenajate.
f) Utilizatorilor le este strict interzis să îndepărteze, să rănească sau să distrugă plantele,
animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construite.
g) Hrănirea animalelor sălbatice este interzisă.
h) Utilizatorii sunt obligați să păstreze liniștea și să nu deranjeze viața sălbatică sau alți
vizitatori.
i) Toți utilizatorii parcurilor și zonelor de agrement trebuie să respecte ordinea publică și bunele
moravuri conform prevederilor legislației în vigoare.
j) Orice eveniment sau manifestare publică poate fi organizată doar cu acordul
administratorului.
k) Activitățile de picnic vor fi desfășurate doar în locurile marcate și special amenajate,
respectând condițiile prevăzute în Legea 54/2012 privind desfășurarea activității de picnic,
păstrând curățenia și ordinea publică;

Cap. 4 - CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII ZONELOR
VERZI ȘI A FONDULUI PLANTAT EXISTENT
ART. 24 - Constituie contravenții la normele privind măsurile de protecție a spațiilor verzi din
municipiul Bacău următoarele fapte:
a. Depozitarea/abandonarea de deșeuri menajere, stradale, de construcții și de orice fel precum
și evacuarea de ape uzate/ menajere, chimicale, deșeuri de producție, produse petroliere sau alte
substanțe toxice pe spațiile verzi.
b. Organizarea de demonstrații, competiții sau alte evenimente care să perturbe ordinea și
liniștea publică în perimetrul zonelor de odihnă și agrement fără autorizație;
c. Recoltarea de către persoane neautorizate a florilor sau altor părţi de plante din parcurile
publice, din scuaruri, zone verzi și din amenajări peisagistice;
d. Recoltarea în scopul comercializării, de către persoane neautorizate, a plantelor din flora şi
fauna sălbatică; puieți și muguri de rășinoase, flori de tei și alte asemenea specii de plante.
e. Tăierea arborilor sau arbuștilor fără autorizație, tăierea sau ruperea crengilor acestora sau
distrugerea scoarței trunchiului acestora de pe domeniul public și privat al municipiului Bacău.
f. Distrugerea prin orice mijloace sau degradarea, scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori;
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g. Distrugerea sau degradarea mobilierului urban aferent spațiilor verzi, respectiv deteriorarea
băncilor, a amenajărilor pentru sport și agrement și a obiectelor ornamentale depuse în locurile
publice, precum și mutarea acestora de către persoane neautorizate;
h. Deteriorarea, dislocarea sau distrugerea marcajelor și a panourilor de informare-avertizare;
i. Traversarea peste ronduri de flori, peluze, în afara aleilor amenajate în acest scop;
j. Pășunatul animalelor în parcuri, spații verzi, malurile râului și pe străzile municipiului Bacău;
k. Accesul liber al animalelor de orice tip, în afara celor de companie, în parcuri, grădini publice
sau alte locuri oprite accesului acestora;
l. Cosirea, fără autorizație, a ierbii din parcurile și grădinile publice;
m. Distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, flori, arbuști sau arbori sau a vegetației din
jardiniere sau vase decorative;
n. Fixarea pe arborii de pe străzi a anunțurilor de orice fel, a reclamelor firmelor sau plăcuțelor
indicatoare;
o. Circulația sau staționarea vehiculelor pe suprafețe care intră în categoria spațiilor verzi și pe
terenuri virane destinate a fi înierbate;
q. Toaletarea arborilor amplasați pe domeniul public de către persoane neautorizate în acest
sens;
p. Cultivarea domeniului din vecinătatea blocurilor cu diferite specii de plante cultivate
(cereale, legume, viță de vie) fără acordul proprietarului;
q. Diminuarea suprafețelor inventariate ca spații verzi;
r. Aruncarea sau depozitarea zăpezii în amestec cu substanțe antiderapante pe spațiile verzi;
s. Folosirea focului deschis ori folosirea de grătare în incinta spațiilor verzi amenajate din
parcuri și păduri de agrement sau în incinta cvartalelor blocurilor, cu excepția evenimentelor
autorizate și a locurilor special amenajate de către administratorul amplasamentului;
t. Executarea de lucrări neautorizate pe spațiile verzi de pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacău și neaducerea la starea inițială a spațiului verde afectat în urma lucrărilor.
ART. 25 - Constituie contravenții la normele privind măsurile de conservare a biodiversității
de pe raza municipiului Bacău, următoarele fapte:
a. Culegerea, comercializarea speciilor de orice origine declarate monumente ale naturii, cu
excepția cazurilor autorizate de autoritățile competente;
b. Desfășurarea în perimetrul ariilor protejate a oricăror activități fără autorizație din partea
autorităților competente, potrivit dispozițiilor legale;
c. Nerespectarea de către proprietarii sau administratorii legali, indiferent de destinația
terenurilor și de deținător, a dispozițiilor în vigoare și a măsurilor speciale stabilite de
autoritățile competente pentru protecția și conservarea unor zone de habitat natural și a
diversității biologice, în special pentru protecția speciilor ce constituie monumente ale naturii,
sau sunt amenințate cu dispariția;
d. Împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe erbicide, ori momeli otrăvite, pe spațiile
verzi și aranjamentele floricole.
ART. 26
Constituie contravenție la normele privind măsurile de utilizare durabilă a spațiilor verzi de pe
raza municipiului Bacău, următoarele fapte:
a. Neluarea de către administratorii legali, persoane fizice sau juridice, a măsurilor de întreținere
şi gospodărire a spațiilor verzi;
b. Nerespectarea dispozițiilor stabilite privind organizarea de șantier la lucrările de construcții
montaj şi care afectează spațiile verzi adiacente;
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c. Nerespectarea avizelor emise de serviciile publice ale Primăriei Municipiului Bacău, de către
proiectanți, privind traseul lucrărilor subterane, la sol și aeriene în zona străzilor şi spațiilor
verzi.
d. Neluarea de măsuri de către societățile comerciale, instituţiile publice şi cetățeni pentru
protecția și îngrijirea spațiilor verzi din jurul incintelor lor.
e. Folosirea temporară a unor terenuri din categoria spațiilor verzi pentru intervenții cu caracter
urgent privind remedierea unor deranjamente sau avarii la rețelele tehnico-edilitare se aprobă
de către Primăria Municipiului Bacău. Durata intervențiilor cu caracter urgent nu trebuie să
depășească 48 de ore, cu obligativitatea aducerii zonei verzi la starea inițială în termen de 3 zile
de la încheierea procesului verbal de recepție a lucrărilor (excepție - în funcție de anotimp, în
cazul plantării puieților/arborilor și a butașilor de gard viu).
ART. 27
Persoanele fizice și persoanele juridice răspund contravențional, în conformitate cu legislația în
vigoare, pentru următoarele fapte comise pe raza Municipiului Bacău:
a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spații verzi – folosirea zonelor verzi din jurul blocului
pentru grădini de zarzavat sau ca spații de depozitare;
b) desfășurarea neautorizată a activităților economice în spațiile verzi;
c) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi prin construcții definitive sau provizorii,
împrejmuiri, amenajarea de parcări prin acoperirea cu beton, dale, pietriș; abandonarea,
staționarea, parcarea și repararea vehiculelor de orice fel în parcuri, scuaruri și zone verzi sau
traversarea acestor spații verzi cu vehicule de orice fel;
d) deteriorarea spațiilor verzi în urma incendiilor sau comportării iresponsabile cu focul;
e) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, trotuarelor, aleilor, alte tipuri de pavaj, sistemelor de
irigații și drenaj, instalațiilor tehnice și inginerești, gardurilor de protecție, a mobilierului urban
(bănci, coșuri de gunoi, echipamente de sport și agrement), a indicatoarelor din spațiile verzi,
grupurile statuare și statuile, fântânile arteziene, grupurile sanitare și pilonii de protecție
împotriva accesului vehiculelor;
f) decopertarea litierei și deteriorarea păturii vii și a stratului de sol fertil;
g) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spațiului verde;
h) îmbăierea câinilor și a altor animale pe spațiile verzi, pe malurile cursurilor de apă sau în
apele curgătoare sau stătătoare din municipiu;
i) distrugerea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
j) spălarea pe malurile cursurilor de apă sau în apele curgătoare sau stătătoare din municipiu a
obiectelor de uz casnic, a autovehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a
ambalajelor sau obiectelor ce conțin pesticide sau alte substanțe periculoase, indiferent dacă se
utilizează sau nu detergenți de orice fel;
k) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuștilor, tufelor, a culturilor perene și puieților de pe
malurile cursurilor de apă și din zonele de protecție;
l) depozitarea deșeurilor menajere, ambalajelor rezultate din activitatea prestatorilor de servicii
pe suprafețele parcurilor și grădinilor publice; neluarea de către operatorii de servicii a
măsurilor necesare de salubrizare și igienizare a zonelor verzi, parcuri, grădini, scuaruri etc;
m) pătrunderea în interiorul parcurilor, spațiilor de agrement și pe suprafața echipamentelor
sportive cu orice fel de utilaje, mijloace de transport motorizate, electrice sau cu tracțiune
animală, căruțuri împinse sau trase cu mâna. Fac excepție autovehiculele de intervenție,
pompierii, poliția, jandarmeria, salvarea, utilajele care deservesc spațiile verzi sau care
efectuează serviciile publice ori autovehiculele destinate aprovizionării agenților economici în
programul stabilit;
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n) nerespectarea prevederilor Protocolului de colaborare încheiat cu Primăria Municipiului
Bacău pentru amenajarea și/sau întreținerea cu titlu gratuit a spațiului verde;
o) nerespectarea limitei de vârstă și greutate inscripționată pe echipamentele de sport și
agrement până sau de la care acestea pot fi folosite, precum și orice alte reguli de folosire,
respectiv a programului de funcționare stabilit;
p) consumul de băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene în perimetrul parcurilor,
echipamentelor sportive și spațiilor de agrement, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;
q) pătrunderea în perimetrul echipamentelor sportive cu animale de orice rasă și talie;
r) scăldatul și îmbăierea în fântâni;
s) pescuitul din fântâni;
t) neprezentarea mijloacelor/dotărilor necesare colectării resturilor fiziologice
(pungi/făraș/măturică sau pungi/mănuși de unică folosință) în vederea colectării dejecțiilor
produse de animalele de companie;
u) organizarea de evenimente și manifestări publice fără acordul reprezentanților municipalitații
în parcurile, echipamentele sportive și spațiile de agrement din municipiul Bacău;
v) desfășurarea de activități de picnic în locurile care nu sunt special amenajate și prin care este
deranjată ordinea și liniștea publică ori curățenia;
w) incinerarea vegetației uscate și a deșeurilor de orice fel atât pe domeniul public și privat al
municipiului Bacău, cât și pe proprietățile private;
x) plimbarea pe biciclete, folosirea patinelor cu rotile, a trotinetelor nemotorizate sau a
skateboardurilor în alte locuri decât cele semnalizate ca atare. Este contravenție doar în situația
în care pe raza respectivului parc, spațiu de agrement sau aliniament verde este amenajată o
pistă dedicată acestor activități;
y) perturbarea circulației bicicletelor ori a folosirii patinelor cu rotile, a trotinetelor, a scuterelor
nemotorizate și a skateboardurilor pe spațiile amenajate și semnalizate ca atare (piste pentru
biciclete, skatepark).

Cap. 5 - SANCȚIUNI
ART. 28
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu
amendă contravențională după cum urmează:
a) de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane
juridice, pentru încălcarea prevederilor:
- art. 24 lit. i, j, k, l, m, n, o, p, q, s;
- art. 27 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, n, o, p, q, r, s, t, v, x, y;
b) de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane
juridice, pentru încălcarea prevederilor:
- art. 27 lit. i, j și k.
c) de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane
juridice, pentru încălcarea prevederilor:
- art. 24 lit. a, b, c, d, r, u, z;
- art. 25 lit. a, b, c, d;
- art. 27 lit. n.
d) de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane
juridice, pentru încălcarea prevederilor:
- art. 24 lit. e, f, g, h;
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-

art. 26 lit. a, b, c, d, e;
art. 27 lit u, w.

e) de la 2.000 de lei la 2.500 de lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor:
- art. 24 lit. t;
- art. 27 lit. l, m.
(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor la prezentul regulament se face de către polițiștii
locali din cadrul Poliției Locale Bacău sau alte persoane împuternicite de către Primarul
Municipiului Bacău.
(3) Contravaloarea amenzilor date în baza acestei hotărâri de către persoanele împuternicite în
acest scop de către primar va fi folosită pentru finanțarea suplimentară a activităților de
întreținere și dezvoltare a spațiilor verzi.
Art. 29
În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvârșirea
contravenției, ca de exemplu de evacuare a materialelor de demolare a construcțiilor sau
amenajărilor improvizate, de remediere a degradărilor produse etc., organul constatator poate
aplica în mod repetat, după fiecare somație la care contravenientul nu se conformează, o nouă
amendă pentru contravenția săvârșită. La societățile comerciale și instituții, sancțiunea se aplică
persoanei juridice. În cazul persoanelor juridice aflate în stare de organizare, insolvență sau
faliment, sancțiunea va fi aplicată administratorului special, administratorului judiciar sau
lichidatorului judiciar, după caz. Amenda este repetitivă dacă fapta este repetitivă. Pentru
aceeași faptă se exercită diferite căi de sancțiune: avertizare, amendă, sesizare penală etc.
Art. 30
(1) Contravențiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
(2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult
15 zile de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat să facă aceasta
mențiune expresă în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
(3) Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, contravenienții pot
formula plângere contravențională la Judecătoria Bacău, în termen de 15 zile de la comunicare,
anexând procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
(4) Contravenienții sunt obligați să suporte costurile necesare remedierii prejudiciilor materiale
produse prin încălcarea prezentului regulament, în baza grilei privind cuantumul despăgubirilor
de la Anexa 8 a prezentului regulament. Poliția Locală va consemna în procesul verbal măsura
complementară și va comunica compartimentului de specialitate detaliile necesare imputării
cheltuielilor în sarcina contravenienților.
(5) Amenzile contravenționale pot fi achitate și prin intermediul instrumentelor de plată
electronică, așa cum sunt acestea prezentate pe site-ul Primăriei Bacău - plăți online.
(6) Sumele provenite din plata despăgubirilor prevăzute în Anexa 8 constituie integral venituri
ale bugetului local și vor fi utilizate exclusiv pentru dezvoltarea suprafețelor de spațiu verde și
înlocuirea elementelor afectate.

Cap. 6 - DISPOZIȚII FINALE
Art. 31 - Prezentul regulament intră în vigoare în condițiile legii.
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Art. 32
(1) Comisia locală pentru spații verzi este formată din 5 membri: doi funcționari din cadrul
Secției Spații Verzi, un funcționar din cadrul Direcției Urbanism și doi reprezentanți ai societății
civile cu activitate remarcabilă în domeniul protecției mediului.
(2) Comisia locală pentru spații verzi se întrunește bilunar sau ori de câte ori situația o impune,
ca urmare a convocării șefului Secției Spații Verzi.
(3) Comisia locală pentru spații verzi are următoarele atribuții:
(a) autorizează doborârile de arbori bolnavi sau uscați;
(b) propune Agenției pentru Protecția Mediului arbori care afectează rețelele edilitare,
înclinați sau aflați la o distanță mai mică de 3m de clădiri, în vederea obținerii avizului
pentru tăieri de doborâre;
(c) eliberează autorizații de toaletare în urma analizării cererilor primite;
(d) întocmește planul de tăieri în ordinea urgențelor, pe baza cererilor primite;
(e) aprobă cererile de amenajare și întreținere a spațiilor verzi;
(f) avizează lucrările de amenajare și propunerile de modificare și completare a spațiului
verde;
(g) analizează și propune Consiliului Local solicitările referitoare la completarea listei
arborilor cu valoare estetică și/sau istorică.
(4) Prin grija Secției Spații Verzi, rezumatul discuțiilor și deciziilor din Comisia locală pentru
spații verzi se publică pe website-ul Primăriei Bacău.
(5) Lucrările Comisiei locale pentru spații verzi au caracter public, cetățenii având dreptul să
asiste la dezbateri.
(6) Componența Comisiei locale pentru spații verzi este aprobată prin hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Bacău.
Art. 33 - Prevederile prezentului regulament pot fi suspendate sau completate în situația
aprobării de către Comisia de avizare a manifestațiilor publice a unor evenimente pentru care,
în urma analiza comisiei, sunt dispuse în mod expres condiții și obligații care contravin
prezentului regulament.
Art. 34 - Dispozițiile referitoare la acces și parcare din prezentul regulament nu se aplică
utilajelor și mijloacelor de transport aflate în misiune, celor ale prestatorilor de servicii
comunitare de utilităţi publice și celor destinate intervențiilor la rețelele edilitare, în caz de
intervenție la avarii.
Anexe la Regulament
ANEXA nr. 1 - Cerere tip – solicitare de încheiere protocol de colaborare
ANEXA nr. 2 - Protocol de colaborare
ANEXA nr. 3 - Model schiță de amenajare
ANEXA nr. 4 - Solicitare de modificare și completare a spațiului verde
ANEXA nr. 5 - Cerere atribuire material dendrofloricol
ANEXA nr. 6 - Cerere de toaletare
ANEXA nr. 7 - Cerere de tăiere
ANEXA nr. 8 - Grilă privind cuantumul despăgubirilor
ANEXA nr. 9 - Ghidul de aplicare a tăierilor la arborii foioși
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

ANEXA 1 la Regulamentul aprobat prin HCL ____/2022
Către,
Secția Parcuri Spații Verzi din cadrul UATM Bacău
CERERE
pentru încheierea protocolului de colaborare privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi
Subsemnatul/a ______________________________________, domiciliat(ă) în Bacău,
strada ___________________________________________, nr. ___, bl. ____, sc.___, ap.___,
tel.____________________, în calitate de (bifați):
□ persoană fizică;
□ reprezentant (președinte, administrator) al Asociației de proprietari/locatari din strada
__________________________________, nr. ______, bl. ______, sc.____;
□ reprezentant (președinte, administrator) al persoanei juridice (agent
economic/asociație) _______________________________________, cu sediul la adresa
_______________________________________________________;
□ reprezentant (președinte, administrator) al instituției _________________________
__________________, situată la adresa ___________________________________________,
Solicit încheierea unui Protocol de colaborare cu Primăria Municipiului Bacău în
vederea amenajării și întreținerii terenului cu destinația de spațiu verde aflat în domeniul public
al municipiului Bacău aflat la adresa ________________________________________,
delimitat de (bloc, scară, instituție, alte detalii specifice din teren) _______________________
__________________________________________________________, în suprafață totală de
aproximativ ______ mp, pentru o perioadă de 2 ani. Atașez, în vederea deliberării, schița
amenajării propuse și a dotărilor existente, semnalizate distinctiv, cu delimitarea spațiului vizat,
precum și descrierea lucrărilor pe care intenționez să le realizez, alături de fotografii cu situația
din teren la momentul actual.

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail / nr.telefon:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de email / nr. telefon.
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Bacău să comunice orice informații,
date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail / nr. telefon indicată mai sus.
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în
cazul adresei greșite de e-mail, Municipiul Bacău nu poate fi tras la răspundere pentru acest
lucru.

Data

Email: contactprimarie@primariabacau.ro

Semnătură solicitant/reprezentant
(președinte/administrator)

• Tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin HCL ____/2022

PROTOCOL DE COLABORARE PRIVIND AMENAJAREA ȘI
ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BACĂU
NR. ______ din ______________

1. CONSIDERAȚII GENERALE
În realizarea atribuțiilor ce revin autorităților locale privind administrarea spaţiilor verzi prevăzute de Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum
şi pentru dezvoltarea spiritului civic prin implicarea şi responsabilizarea membrilor comunităţii locale prin
diferitele sale forme de organizare – agenţi economici, instituţii publice, ONG-uri, unităţi de învăţământ,
asociaţii de proprietari etc. în domeniul spaţiilor verzi, a intervenit prezentul Protocol privind întreținerea
spațiilor verzi publice, care este guvernat de prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului înconjurător, modificată prin OUG nr.
114/2007, și Regulamentul privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor (REGISVER) .

2. PĂRŢILE IMPLICATE
I. MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, cod fiscal CIF 4278337, reprezentat prin
Primarul Municipiului Bacău, în calitate de proprietar.
și
A. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/ INSTITUȚIA PUBLICĂ/ PERSOANA JURIDICĂ
_______________________________________________________,
cu
sediul
în
str.
______________________________ nr.___________, cod fiscal _________________, reprezentată
legal prin (numele și funcția) _______________________________, tel. ___________________, e-mail
____________________________________, în calitate de gestionar.
sau
B. PERSOANA FIZICĂ ______________________________________________, cu domiciliul în str.
_____________________________________, nr. _____, bloc ____, etaj ____, ap. _____, CNP
___________________________,
tel.
__________________,
e-mail
____________________________, în calitate de gestionar.

3. OBIECTUL PROTOCOLULUI
3.1.

3.2.

Obiectul prezentului protocol de colaborare îl constituie:
•
amenajarea și întreținerea în comun a spațiilor verzi care fac obiectul prezentului
protocol;
•
dezvoltarea simțului civic privind protejarea, întreținerea și dezvoltarea spațiului
verde din municipiu și implicarea cetățenească.
Obiectivele se realizează prin următoarele tipuri de acțiuni:
a. amenajarea și plantarea de vegetație în spațiile verzi pentru care s-a încheiat
prezentul protocol de colaborare;
b. întreținerea continuă a spațiilor verzi țintă prin: curățenie, tunderea gardului viu,
cosire, săpare, plivire, întreținere, montare sau înlocuire mobilier, etc. cu excepția lucrărilor

care presupun utilaje/instalații specifice și competențe specifice;
c. protecția și conservarea spațiilor verzi;
d. mobilizarea vecinilor în activitățile de amenajare și întreținere a spațiului verde.
3.1. Scopul prezentului Protocol îl constituie gestionarea responsabilă a terenurilor utilizate ca
spații verzi din jurul locuințelor colective, al incintelor în care își desfășoară activitatea asociațiile de
proprietari/instituțiile publice/agenții economici, respectiv a zonelor verzi de pe domeniul public (scuaruri
și grădini publice) din afara cvartalelor de locuit, stabilindu-se în acest sens următoarele principii:
a). protecția sănătății publice;
b). implicarea cetățenilor în viața comunității;
c). atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
d). îmbunătățirea calității vieții cetățenilor,
e). conservarea și protecția mediului înconjurător;
f). îmbunătățirea esteticii spațiilor verzi urbane;
g). educarea tinerei generații în spiritul civic;
h). transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
i). nediscriminarea și egalitatea tuturor cetățenilor;
j). realizarea de parteneriate.
3.2. În urma acordului de voință convenit între părți, Municipiul Bacău, în calitate de proprietar al
terenului cu destinația de spațiu verde aflat în domeniul public al municipiului Bacău, aflat la adresa
__________________________________________________, delimitat de (bloc, scară, instituție, alte
detalii specifice din teren) ______________________________________________, în suprafață totală de
___________ mp, indicat în planul de situație anexat la acest protocol, încredințează acestuia din urmă
gestionarea terenului în vederea desfășurării activităților de întreținere și amenajare în conformitate cu
obligațiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor
(REGISVER), asumate prin prezentul Protocol.
3.3. În condițiile respectării dreptului de proprietate, terenul este gestionat și gospodărit într-un
sistem unitar, vizând conservarea vegetației, reducerea deficitului de spații verzi și îmbunătățirea aspectului
acestuia.
3.4. Predarea-primirea terenului care face obiectul prezentului Protocol se va face prin proces
verbal de predare-primire și plan de situație, întocmite de reprezentantul primăriei prezent la fața locului.

4. DURATA PROTOCOLULUI
4.1. Prezentul Protocol privind întreținerea și amenajarea spațiilor verzi publice se încheie pe o durată
de 2 ani, începând cu data de ___________________ .

5. DREPTURILE PROPRIETARULUI
5.1. are drept de informare nelimitată asupra operațiunilor exercitate în legătură cu terenul ce
formează obiectului Protocolului privind întreținerea spațiilor verzi publice, având acces la toate
documentele privind modul de gestionare al spațiilor verzi;
5.2. să solicite informații Gestionarului cu privire la acțiunile desfășurate sau care urmează a se
derula;
5.3. să modifice/să denunțe în mod unilateral partea reglementară a protocolului privind întreținerea
spațiilor verzi publice, din motive excepționale legate de interesul național sau local.
5.4. are dreptul de a iniția și promova proiecte de investiții pe zona verde ce face obiectul prezentului
Protocol; toate investițiile realizate de Consiliul Local Bacău pe terenurile publice sunt bunuri publice și se
înscriu în patrimoniul Municipiului Bacău;
5.5. să rezilieze unilateral protocolul în situația în care Gestionarul nu își respectă obligațiile din
regulament.

6. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
6.1. să inspecteze bunurile transmise, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor specifice precum și
modul în care este satisfăcut interesul public. În acest sens va pune la dispoziția gestionarului un ghid de
întreținere privind modul de gestionare și întreținere corespunzătoare a acestora cu activitățile specifice

fiecărui sezon (plantări, greblări, udare etc.);
6.2. să țină legătura cu Gestionarul pentru toate acțiunile ce vor fi desfășurate și care vizează spațiul
verde dat în gestiune, prin persoanele de contact stabilite la nivelul fiecărei părți;
6.3. să ofere suport informațional și organizatoric Gestionarului pentru buna derulare a protocolului;
6.4. să stabilească și să comunice numele persoanei de contact pentru derularea protocolului.
Nominalizează ca persoană de contact pe ____________________________, cu funcția de
__________________________, tel. _________________, email:_______________________________;
6.5. să transmită Gestionarilor protocolul de parteneriat pentru a permite acestora urmărirea
obiectivelor propuse și convenite prin prezentul parteneriat.

7. DREPTURILE GESTIONARULUI
7.1. gestionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face
obiectul prezentului Protocol, fără a putea schimba destinația spațiilor sau a limita accesul persoanelor pe
suprafața acestora; în acest sens are obligația de a îngriji pomii, florile, peluzele, să asigure curățenia și
întreținerea permanentă a spațiilor verzi și refacerea celor degradate, conform prevederilor Regulamentului
privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și parcurilor (REGISVER) ;
7.2. să propună Proprietarului soluții de amenajare a spațiilor verzi care fac obiectul protocolului;
7.3. să solicite sprijin din partea proprietarului (consultanță, atribuire cu titlu gratuit de material
dendrologic etc.);
7.4. să solicite atribuirea cu titlu gratuit de material dendrofloricol pentru a fi folosit la amenajarea
spațiului verde ce face obiectul prezentului protocol, în măsura în care acesta este disponibil;
7.5. să beneficieze de sprijin tehnic de specialitate din partea Proprietarului, în limita capacității;
7.6. să beneficieze de materiale și echipamente necesare pentru realizarea lucrărilor de amenajare
(sape, lopeți etc.), în funcție de disponibilitatea acestora, prin serviciile de specialitate ale Proprietarului;
7.7. să mobilizeze și alți locatari în executarea lucrărilor de amenajare și întreținere, printr-un
procedeu stabilit de comun acord cu aceștia;
7.8. să propună Comisiei Locale pentru Spații Verzi arbori în vederea toaletării sau doborârii, alături
de motivele întemeiate care stau la baza cererii (anexele 6 și 7 din Regulament).

8. OBLIGAȚIILE GESTIONARULUI
8.1. să transmită spre aprobare planul de amenajare (prin Solicitarea de modificare și completare a
fondului plantat - Anexa 4) și să realizeze lucrările doar după primirea avizului favorabil;
8.2. să respecte recomandările și îndrumările personalului de specialitate al Primăriei;
8.3. să prezinte proprietarului informări anuale cu privire la gestionarea patrimoniului privind
întreținerea spațiilor verzi publice, însoțite de fotografii;
8.4. să folosească spațiile conform destinației și numai pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin
prezentul protocol; este interzisă schimbarea destinației spațiilor verzi;
8.5. să mențină curată și îngrijită suprafața de teren în regim de continuitate și de permanență, evitând
distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia;
8.6. să delimiteze vizibil zona în care se execută lucrări în vederea prevenirii accidentelor și să nu
depoziteze materiale pe căile de circulație, atât pe durata, cât și după finalizarea lucrărilor;
8.7. gestionarul are obligația de a restitui spațiul verde public aflat în întreținere, după expirarea
Protocolului, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, cel puțin în condițiile
în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse;
8.8. să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea și întreținerea spațiilor verzi și
parcurilor (REGISVER);
8.9. gestionarul nu are dreptul de a iniția, promova și executa propuneri ce vizează lucrări de
construcții (permanente sau provizorii) pe zona verde ce face obiectul Protocolului fără autorizație din partea
Proprietarului;
8.10. să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea suprafeței
și, de asemenea, orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală a acesteia;
8.11. să monitorizeze periodic spaţiul verde ce face obiectul prezentului protocol în scopul prevenirii
deteriorării sau distrugerii acestuia şi a dotărilor aferente;
8.12. să anunţe Poliţia Locală la nr de tel. 0234 986, disponibil 24 ore/zi, în vederea sesizării oricăror
deteriorări sau distrugeri.

9. ÎNCETAREA și MODIFICAREA PROTOCOLULUI
9.1. Prevederile prezentului Protocol privind întreținerea și amenajarea spațiilor verzi publice se vor
adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.
9.2. Orice modificare va face obiectul unui act adițional acceptat de părți.
9.3. Prezentul Protocol încetează prin:
- acordul de voință al părților semnatare;
- apariția unei situații neimputabile părților care fac imposibilă îndeplinirea contractului;
- denunțare unilaterală din partea Municipiului Bacău.

10. RESPONSABILITATE
10.1. Gestionarul răspunde pentru orice prejudiciu produs proprietarului prin: încălcarea actelor
normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare; dol; culpă în executarea Protocolului; neexecutarea sau
executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul Protocol.
10.2. Gestionarul va despăgubi potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreținerii
necorespunzătoare a bunurilor administrate.

11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Părțile declară că au cunoștință de faptul că zonele verzi care fac obiectul Protocolului privind
întreținerea spațiilor verzi publice sunt de interes local și aparțin domeniului public al Municipiului Bacău
și sunt supuse regimului juridic reglementat de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
11.2. Aplicarea protocolului nu va aduce atingere dreptului proprietarului de a realiza proiecte de
investiţii de amenajare a spaţiilor verzi care fac obiectul protocolului, caz în care aplicarea protocolului se
suspendă printr-o notificare prealabilă. Cetățenii au, însă, dreptul de implicare ca parte interesată în aceste
proiecte.
11.3. Clauzele Protocolului privind întreținerea spațiilor verzi publice pot fi renegociate anual.
11.4. Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi, _______________ în _____ exemplare.

PROPRIETAR
MUNICIPIUL BACĂU, PRIN PRIMAR
__________________________________

GESTIONAR
___________________________

Anexa 3 la Regulamentul aprobat prin HCL ____/2022
Schiță-model de amenajare a spațiului verde

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Anexa 4 la Regulamentul aprobat prin HCL ___/2022
Gestionarul spațiului verde
Protocol de colaborare nr. __________
Strada _________________________
Nr. _________
Către,
Secția Parcuri Spații Verzi
CERERE
pentru modificarea și completarea spațiului verde
Subsemnatul/a / Entitatea _____________________________________,
domiciliat(ă) / cu sediul în Bacău, strada _________________________, nr. ___,
bl. ___, sc.___, ap.___, tel._______________, în calitate de gestionar al unui
spațiu verde în baza Protocolului de colaborare nr. _________ încheiat cu Primăria
Municipiului Bacău, solicit obținerea acordului favorabil privind modificarea și
completarea spațiului verde. Anexez schița cu modificările propuse, pe care am
semnalizat dotările deja existente, însoțită de descrierea scrisă a lucrărilor de
intervenție.
□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail /
nr. telefon:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această
adresă de e-mail / nr. telefon.
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Bacău să comunice orice
informații, date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail / nr. telefon
indicate mai sus.
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail
comunicat sau în cazul adresei greșite de e-mail, Municipiul Bacău nu poate fi tras
la răspundere pentru acest lucru.

Data

Email: contactprimarie@primariabacau.ro

Semnătură partener/reprezentant
(președinte/administrator)

• Tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Anexa 5 la Regulamentul aprobat prin HCL ___/2022
Asociația de proprietari ______________________
Strada _________________________
Nr. _________ Bl. _______________
Către,
Secția Parcuri Spații Verzi a UATM Bacău
CERERE
pentru atribuirea de material dendrofloricol
Subsemnatul/a / Entitatea _____________________________________, domiciliat(ă) /
cu sediul în Bacău, strada __________________________________, nr. ___, bl. ___, sc.___,
ap.___, tel._______________, în calitate de reprezentant (președinte, administrator, dacă este
cazul) al Asociației de proprietari/locatari din strada ________________________________,
nr. ______, bl. ______, sc._____, vă rog să aprobați atribuirea de material dendrofloricol pentru
amenajarea zonei verzi, în baza (bifați):
□ Planului de amenajare anexat la Protocolul de colaborare cu nr. _______.
□ Avizului pozitiv primit ca urmare a Solicitării de modificare și completare a spațiului verde
cu nr. ________.
□ Aprobării Cererii de tăiere a unui arbore cu nr. ________, prin care mă oblig la plantarea a
minim 2 arbori cu masa foliară similară.
Cantitățile de materiale necesare amenajării sunt:
Gard viu ________________________ metri liniari
Răsaduri flori ____________________ bucăți
Arbuști _________________________ bucăți
Arbori __________________________ bucăți
□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail / nr.telefon:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de email / nr. telefon.
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Bacău să comunice orice informații,
date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail / nr. telefon indicată mai sus.
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în
cazul adresei greșite de e-mail, Municipiul Bacău nu poate fi tras la răspundere pentru acest
lucru.

Data

Email: contactprimarie@primariabacau.ro

Semnătură reprezentant
(președinte/administrator)

• Tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Anexa 6 la Regulamentul aprobat prin HCL ___/2022
Asociația de proprietari ______________________
Strada _________________________
Nr. _________ Bl. _______________
Către,
Secția Parcuri Spații Verzi a UATM Bacău
CERERE
pentru toaletarea arborilor
Subsemnatul/a / Entitatea _____________________________________, domiciliat(ă) /
cu sediul în Bacău, strada ________________________________________, nr. ___, bl. ___,
sc.___, ap.___, tel._______________, în calitate de reprezentant (președinte, administrator) al
Asociației de proprietari/locatari din strada _______________________________, nr. ___, bl.
___, sc.___, solicit toaletarea unui arbore din perimetrul zonei verzi aferente asociației de
proprietari/locatari aflat la adresa ___________________________________________ pentru
următoarele motive (bifați):
□ Arborele prezintă ramuri uscate (lucrări de curățare);
□ Ramurile arborelui deranjează cablurile electrice sau alte rețele edilitare;
□ Coroana arborelui este prea joasă și încurcă circulația pietonală (lucrări de elagaj);
□ Arborele prezintă ramuri lacome la baza trunchiului (lucrări de emondaj);
□ Arborele este bătrân sau degradat și necesită tăieri de regenerare;
□ Alt motiv:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail / nr.telefon:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de email / nr. telefon.
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Bacău să comunice orice informații,
date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail / nr. telefon indicată mai sus.
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în
cazul adresei greșite de e-mail, Municipiul Bacău nu poate fi tras la răspundere pentru acest
lucru

Data

Semnătură reprezentant (președinte/administrator)

Email: contactprimarie@primariabacau.ro

• Tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Anexa 7 la Regulamentul aprobat prin HCL ___/2022
Asociația de proprietari ______________________
Strada _________________________
Nr. _________ Bl. _______________
Către,
Secția Parcuri Spații Verzi
C E R E R E pentru tăierea arborilor
Subsemnatul/a / Entitatea _____________________________________, domiciliat(ă) / cu
sediul în Bacău, strada __________________________________, nr. ___, bl. ___, sc.___, ap.___,
tel.__________________, în calitate de reprezentant (președinte, administrator) al Asociației de
proprietari/locatari din strada _______________________________________, nr. ____, bl. _____,
sc.____, solicit tăierea / doborârea unui arbore din perimetrul zonei verzi aferente asociației de
proprietari/locatari, aflat la adresa ______________________________________________,
identificabil după (specie, alte caracteristici distinctive) ___________________________________
___________________________________________________, pentru următoarele motive (bifați):
□ Arborele prezintă scorburi, putregai, etc. care îi pun în pericol structura, existând pericolul
iminent de prăbușire;
□ Arborele prezintă o înclinație puternică și nu există semne de reechilibrare;
□ Arborele se află la o distanță mai mică de 3 m de clădire iar structura de rezistență a
acesteia este afectată;
□ Alt motiv:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .
□ Pentru compensarea fondului vegetal dezafectat mă oblig să plantez minim 2 arbori în următoarea
campanie de plantări. În cazul în care primesc aviz pozitiv la prezenta cerere, voi depune o cerere
pentru atribuirea de material dendrologic în acest sens și propun ca amplasarea acestora să se facă:
a) pe același amplasament;
b) în zonă, în dreptul adresei _______________________________________________.
c) în altă locație propusă de Primăria Municipiului Bacău.
□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail / nr. telefon:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail /
nr. telefon.
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Bacău să comunice orice informații, date
personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail / nr. telefon indicată mai sus.
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul
adresei greșite de e-mail, Municipiul Bacău nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru.

Data

Email: contactprimarie@primariabacau.ro

Semnătură reprezentant (președinte/administrator)

• Tel: +40 (234) 581849 • Fax: +40 (234) 588757

Anexa nr. 8 la Regulamentul aprobat prin HCL ____/2022
Grilă privind cuantumul despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea
contravenţiilor
1. Distrugerea sau deteriorarea unui arbore ornamental din speciile foioase și pom fructifer cu
înălțimea de până la 4 m sau tăierea fără autorizație: 1000 lei;
2. Distrugerea sau deteriorarea unui arbore ornamental din speciile foioase şi pom fructifer cu
înălțimea de peste 4 m sau tăierea fără autorizaţie: 2500 lei;
3. Distrugerea sau deteriorarea unui arbore ornamental din speciile răşinoase cu înălțimea de
până la 4 m sau tăierea fără autorizație: 1500 lei;
4. Distrugerea sau deteriorarea unui arbore ornamental din speciile răşinoase cu înălțimea de
peste 4 m sau tăierea fără autorizație: 2500 lei;
5. Distrugerea sau deteriorarea sau tăierea fără autorizaţie a unui puiet, arbust din specia
foioase, răşinoase: 500 lei;
6. Distrugerea sau deteriorarea unui metru liniar de gard viu sau desfiinţarea fără autorizație:
500 lei;
7. Distrugerea sau deteriorarea unui metru pătrat de gazon: 500 lei;
8. Distrugerea sau deteriorarea unui metru pătrat de teren plantat cu plante florale: 2500 lei;
9. Ocuparea sau deteriorarea abuzivă a terenurilor cu destinaţia spațiu verde, trotuare, platforme
cu autovehicule oferite spre vânzare: 500 lei/ autovehicul/zi;
10. Distrugerea sau deteriorarea unei bănci de odihnă: 2000 lei;
11. Distrugerea sau deteriorarea unui coş stradal de deşeuri: 1000 lei;
12. Distrugerea sau deteriorarea unei componente a sistemului de udare a gazonului: 300 lei.

Anexa 9 la Regulamentul aprobat prin HCL ____/2022
Aplicarea tăierilor la arborii foioși ________ pag. 1 /29

Denumire științifică

Denumire comună

Acer campestre

jugastru

Acer negundo

Acer platanoides

arțar american

paltin de câmp / arțar

Mărime

Înălțime la
maturitate

M2

18 m

M2

M2

20 m

25 m

Sezon pentru tăieri

iarna,
în
plin
repaus standard cu lider central,
vegetativ; tăieri mici pentru cu trunchi liber de minim
îndepărtarea lujerilor lacomi 2 metri
recurenți pot fi realizate în
condiții de siguranță și vara
târziu până la începutul
toamnei
ATENȚIE!!!
specia este predispusă la
pierderea
unor
cantități
importante
iarna,
înde sevă
plin atunci
repaus standard cu lider central,
vegetativ; tăieri mici pentru cu trunchi liber de minim
îndepărtarea lujerilor lacomi 2 metri
recurenți pot fi realizate în
condiții de siguranță și vara
târziu până la începutul
toamnei
ATENȚIE!!!
specia este predispusă la
pierderea
unor
cantități
importante
de
sevă
atunci
iarna,
în
plin
repaus standard cu lider central,
vegetativ; tăieri mici pentru cu trunchi liber de minim
îndepărtarea lujerilor lacomi 2 metri
recurenți pot fi realizate în
condiții de siguranță și vara
târziu până la începutul
toamnei
ATENȚIE!!!
specia este predispusă la
pierderea
unor
cantități
importante de sevă atunci

www.dianaculescu.ro

Formare

Observații
formarea de reduce în general la tutorarea
plantei și la îndepărtarea ramurilor
poziționate inadecvat; după stabilizarea
arborelui, tăierile trebuie reduse la minim

pe măsură ce coroana se dezvoltă, liderul își
va pierde dominanța; după echilibrare,
arbori nu mai au cerințe speciale referitoare
la intervențiile de tăiere; în cazul ramurilor
deteriorate de vânt, acolo unde se dezvoltă
noi creșteri trebuie reținuți maxim 2 lujeri
care să fie dezvoltați apoi ca ramuri de
înlocuire

exemplarele se dezvoltă lider central în mod
natural; după stabilizarea arborelui, tăierile
trebuie reduse la minim; în cazul acestei
specii, regenerarea reușește foarte rar
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Denumire științifică

Denumire comună

Acer pseudoplatanus

paltin de munte

Acer saccharinum

paltin argintiu

Aesculus hippocastanum castan porcesc

Ailanthus altissima

www.dianaculescu.ro

fals oțetar

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

30 m

M1

30 m

M1

30 m

M1

30 m

Sezon pentru tăieri

Formare

iarna,
în
plin
repaus standard cu lider central,
vegetativ; tăieri mici pentru cu trunchi liber de minim
îndepărtarea lujerilor lacomi 2 metri
recurenți pot fi realizate în
condiții de siguranță și vara
târziu până la începutul
toamnei
ATENȚIE!!!
specia este predispusă la
pierderea
unor
cantități
importanteînde sevă
iarna,
plin atunci
repaus standard cu lider central,
vegetativ; tăieri mici pentru cu trunchi liber de minim
îndepărtarea lujerilor lacomi 2 metri
recurenți pot fi realizate în
condiții de siguranță și vara
târziu până la începutul
toamnei

Observații
exemplarele se dezvoltă lider central în mod
natural; după stabilizarea arborelui, tăierile
trebuie reduse la minim; în cazul acestei
specii, regenerarea reușește foarte rar

este important ca liderul să fie menținut cât
mai mult posibil; creșterile care intră în
competiție cu acesta trebuie îndepărtate; în
cazul arborilor stabilizați se intervine cu
tăieri numai dacă acest lucru este necesar;
în cazul acestei specii, regenerarea
reușește foarte rar

ATENȚIE!!!
specia este predispusă la
pierderea
unor
cantități
importante
de
sevă
atunci
după căderea frunzelor, din standard cu lider central, la exemplarele mature tăierile trebuie să fie
toamnă până la mijlocul iernii cu trunchi liber de minim minimale; lujerii lacomi care se dezvoltă în
2 metri
jurul rănilor provocate de tăieri reprezintă
creșteri de foarte proastă calitate și nu pot
genera ramuri de înlocuire adecvate; lujerii
lacomi trebuie îndepărtați imediat ce sunt
observați; în cazul exemplarelor bătrâne
trebuie îndepărtate cât mai repede posibil
ramurile cu creștere viguroasă verticală sau
orizontală pentru a evita dezvoltarea
dezechilibrată a coroanei
doar în repaus vegetativ

standard cu lider central, la exemplarele mature tăierile trebuie să fie
cu trunchi liber de minim minimale
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Mărime

Înălțime la
maturitate

albiție

M3

10 m

în primăvară, odată
intrarea în vegetație

Betula pendula

mesteacăn

M2

20 m

Carpunus betulus

carpen

M2

25 m

doar în repaus vegetativ
pentru a evita infestarea cu
boli și dăunători (favorizată
de sevă abundentă); tăierile
nu se realizează
doar
în repausniciodată
vegetativ,
pentru a evita pierderea sevei

Castanea sativa

castan comestibil

M2

20 m

Catalpa bignonioides

catalpă

M3

15 m

Denumire științifică

Denumire comună

Albizia julibrissin

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

cu standard
cu coroană de regulă, exemplarele stabilizate nu
ramificată, cu trunchi necesită tăieri de întreținere; excepție fac
liber de minim 2 metri
intervențiile pentru îndepărtarea creșterilor
terminale afectate de îngheț (operațiune
care se realizează primăvara); specia
suportă într-o oarecare măsură și tăieri de
reducere a coroanei (în acest caz creșterile
de un an pot fi reduse până la 4-5 muguri)
standard cu lider central,
cu trunchi liber de minim
2
metri;
exemplar
multitulpinal
standard cu lider central;
standard cu coroană
penată

exemplarele stabilizate nu au nevoi speciale
de tăiere; în cazul acestei specii nu sunt
recomandate tăierile severe

în repaus vegetativ, din standard cu lider central,
toamnă până iarna târziu; cu trunchi liber de minim
primăvara se pot îndepărta 2 metri
creșterile terminale afectate
de îngheț, însă tăierile trebuie
realizate cu grijă pentru a

de regulă, arborii stabilizați nu necesită
tăieri, acestea fiind indicat a se rezuma doar
la intervențiile necesare pentru menținerea
unei structuri puternice

exemplarele stabilizate necesită foarte
puțină atenție; specia tolerează tăieri severe
(adecvate pentru formarea de garduri vii),
însă acestea generează creșteri fragile, care
nu se pot transforma în ramuri de înlocuire
adecvate
toamna sau iarna, în repaus standard cu lider central, este foarte important să se genereze o
vegetativ; tăieri minimale pot cu trunchi liber de minim coroană echilibrată, cu ramuri inserate la
fi aplicate și către finalul verii 2 metri
distanțe egale, deoarece o structură
încărcată este predispusă la vătămări
cauzate de vânturi și furtuni; exemplarele
stabilizate necesită foarte puține intervenții
de tăiere; unii arborii maturi pot pierde în
anumite cazuri ramuri de mari dimensiuni
necesitând în acest caz tăieri de aerare sau
de reducere a coroanei
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Mărime

Înălțime la
maturitate

sâmbovină

M2

20 m

Cercis siliquastrum

arborele Iudei

M3

10 m

în repaus vegetativ, doar pe standard cu lider central
parcursul iernii, înainte de
ATENȚIE!!!
reintrarea în vegetație
trunchiul trebuie degajat
de ramuri până la
înălțimea dorită (sau
până la minim 1/3 din
înălțimea
totală
a
exemplarului tânăr) în
primele două sezoane de
vegetație după plantare
deoarece specia este
predispusă la formarea
de
scorburi
(apariția
acestora fiind încurajată
de rănile de mari
vara devreme
exemplar multitulpinal

Cladastris lutea

arborele cu lemn galben

M2

20 m

mijlocul verii

Denumire științifică

Denumire comună

Celtis australis

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații
exemplarele stabilizate necesită foarte
puțină atenție; uneori arborii maturi pot
produce creșteri verticale viguroase care
trebuie îndepărtate cât mai curând posibil
pentru a nu provoca ruperi ale ramurilor
orizontale pe care sprijină, îngreunându-le
astfel; dacă aceste ramuri cu creștere
verticală au devenit prea mari este mai bine
ca ele să fie păstrate pentru a nu genera
apariția de scorburi cauzată de dimensiunea
considerabilă a rănilor provocate prin tăiere;
lujerii lacomi care se dezvoltă în jurul rănilor
trebuie îndepărtați cât mai urgent pentru a
evita ulterior realizarea unor tăieri inutile
specia are o tendință naturală de a dezvolta
tulpini grupate, cu dispunere în V, care sunt
frânte cu ușurință de vânturi puternice, rănile
rezultate facând ca arborele să fie predispus
la putrezire; arborii stabilizați nu necesită
intervenții speciale; exemplarele debilitate
pot fi regenerate cu ușurință prin înlocuirea
unor tulpini cu creșteri noi (este indicat ca
aceste intervenții să se realizeze la
începutul verii pentru a descuraja instalarea
microorganismelor care provoacă putrezirea
țesuturilor)

standard cu lider central, exemplarele cu o structură adecvată au
cu trunchi liber de minim coroana formată din ramuri dispuse la
2 metri
distanțe egale; ramurile inserate pe trunchiu
la unghiuri înguste trebuie îndepărtate;
exemplarele stabilizate nu au nevoi speciale
de tăiere; lemnul acestei specii este
predispus la despicare longitudinală șin din
acest motiv tăierile trebuie realizate cu mare
grijă; acesta este și motivul pentru care
specia nu răspunde foarte bine la tăieri
severe, de regenerare
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Mărime

Înălțime la
maturitate

alun turcesc

M2

20 m

Crataegus monogyna

păducel

M3

15 m

Diospyros kaki

kaki

M3

12 m

de toamna până la început de
primăvară; ramurile uscate se
recomandă
însă
a
fi
îndepărtate doar în plin sezon
de vegetație

standard cu lider central,
cu trunchi liber de minim
2 metri (pentru a permite
ramurilor semi-pendente
să se aplece până la sol)

specia necesită foarte rar intervenții de
tăiere; specia nu răspunde bine la tăieri
severe; deoarece ramurile pot ceda uneori
din cauza greutății fructelor, exemplarele din
această specie trebuie urmărite permanent;
unghiul la care ramurile trebuie să se
insereze trebuie ales cu grijă; dacă este
cazul, în primăvară devreme trebuie
eliminate creșterile terminale afectate de
îngheț

Fagus sylvatica

fag

M1

35 m

de toamna până primăvara exemplarele foarte tinere
devreme
se dezvoltă ca standarde
cu
coroană
penată
(ramurile dispuse de jur
împrejurul trunchiului au
în acest caz rolul de a
proteja scoarța acestei
specii tipice de pădure
de arsurile provocate de
soare);
ulterior
exemplarele din această
specie pot fi dezvoltate și
ca standard cu lider
tral
t
hi lib r d

în mod ideal, ramurile care sunt îndepărtate
trebuie să aibă un diametru mai mic de 5 cm
(rănile de mici dimensiuni provocate de tăieri
se închid rapid și nu lasă cicatrice
considerabile); tăierile trebuie realizate cu
mare grijă; de regulă , exemplarele mature
au rareori nevoie de tăieri; aspectul pendul
al ramurilor de la bază, care se apleacă
până la sol, permit generarea unor
exemplare cu forme spectaculoase; ramurile
laterale cu creștere cvasi-verticală trebuie
îndepărtate pentru a nu intra în concurență
cu liderul

Denumire științifică

Denumire comună

Corylus colurna

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

standard cu lider central, arborii stabilizați nu necesită foarte puține
cu trunchi liber de minim intervenții;
liderii
concurenți
trebuie
2 metri
îndepărtați
cât
mai
urgent
posibil;
întreținerea exemplarelor din această specie
presupune frecvent îndepărtarea lujerilor
lacomi apăruți la bază
de toamna până la început de formă arborescentă cu exemplarele stabilizate au nevoie de foarte
primăvară
trunchi de minim 2 metri puține intervenții; aglomerarea de ramuri la
nivelul coroanei este naturală prin urmare se
recomandă doar realizarea de tăieri pentru
a îndepărta ramurilor între care există se
produce o frecare puternică; tăierile severe
de aerare a coroanei pot conduce la
contorsionarea și ruperea ramurilor din
cauza vânturilor
iarna, în repaus vegetativ
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Mărime

Înălțime la
maturitate

frasin

M1

35 m

de toamna până primăvara standard cu lider central,
devreme, în repaus vegetativ cu trunchi liber de minim
2 metri (de regulă
formează în mod natural
un lider viguros care
rămâne dominant pe
parcursul
dezvoltării
coroanei)

la exemplarele mature se intervine doar cu
tăieri care au rolul de a îndepărta daunele
produse de vânt; arborii maturi produc lujeri
lacomi cu o creștere extrem de rapidă la
nivelul rănilor produse de tăieri, iar aceștia
trebuie îndepărtați urgent de îndată ce sunt
observați; lujerii lacomi lăsați să se dezvolte
sunt predispuși la rupere, generând astfel
pagube; este afectat puternic de tăierile
severe

glădiță / roșcov

M1

35 m

de la finalul verii până la standard cu lider central,
mijlocul iernii
cu trunchi liber de minim
2 metri; specia produce
de regulă în mod natural
un lider puternic
și
necesită foarte puține
tăieri de formare

exemplarele stabilizate necesită rareori
tăieri; specia tolerează doar într-o mică
măsură tăierile: creșterile realizate la finalul
sezonului de vegetație sunt afectate uneori
de îngheț, iar părțile afectate trebuie
îndepărtate

Denumire științifică

Denumire comună

Fraxinus excelsior

Gleditsia triacanthos

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

ATENȚIE!!!
spinii puternici au potențialul de a produce
răni celor care execută tăierile; în
consecință, pe parcursul realizării tăierilor se
recomandă purtarea unui echipament de
protecție adecvat
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Mărime

Înălțime la
maturitate

nuc negru american

M1

nuc

M1

Denumire științifică

Denumire comună

Juglans nigra

Juglans regia

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

45 m

de la jumătatea verii până la
jumătatea iernii; tăierile nu
trebuie realizate în a doua
parte a iernii sau în primăvară
deoarece în acest interval
specia produce foarte multă
sevă

standard cu lider central, este foarte important ca eliminarea ramurilor
cu trunchi liber de minim laterale ce trebuie suprimate să se facă cât
2 metri
timp arborele este încă tânăr pentru a
reduce riscul apariției scorburilor sau
ATENȚIE!!!
necicatrizarea rănilor produse de tăieri;
din
cauza
dispunerii lemnul exemplarelor tinere este format dintropuse a mugurilor, nucul o serie de compartimente cu mijloc foarte
negru american tinde în moale, iar în cazul tăierilor inadecvate acest
permanență să dezvolte țesut este predispus spre o deteriorare
lideri concurenți
puternică (în anumite situații se ajunge chiar
la apariția scorburilor); în cazul exemplarelor
stabilizate tăierile trebuie menținute la nivel
minim; specia nu răspunde bine la tăieri
agresive; este extrem de important ca în
urma tăierilor să nu fie lăsate cioturi
deoarece acestea duc la o debilitare
puternică a exemplarului afectat

30 m

de la jumătatea verii până la standard cu lider central,
jumătatea iernii; tăierile nu cu trunchi liber de minim
trebuie realizate în a doua 2
parte a iernii sau în primăvară
deoarece în acest interval
specia produce foarte multă
sevă

în zone cu un climat mai rece, exemplarele
tinere de nuc tind să își piardă liderul ca
urmare a înghețului; de asemenea, înghețul
poate afecta frecvent și noile creșteri;
creșterile afectate de îngheț trebuie
îndepărtate pe timpul verii, iar aceste tăieri
trebuie făcute până la zone ale ramurilor
unde lemnul este sănătos și solid; deoarece
specia este predispusă la formarea de
scorburi, tăierile de formare și de elagare
trebuie realizate cât mai devreme în tinerețe;
este imperativ ca inelul de calusare să fie
păstrat intact
atunci
când ramurile
deteriorate sunt tăiate; de asemenea, este
extrem de important ca în urma tăierilor să
nu fie lăsate cioturi deoarece acestea pod
duce la o debilitare puternică a exemplarului
afectat; specia nu suportă tăierile severe
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Mărime

Înălțime la
maturitate

koelreuteria

M3

10 m

în perioada
vegetativ

repaus standard cu lider central,
cu trunchi liber de minim
2
metri;
exemplar
multitulpinal

tăierea arborilor stabilizați trebuie menținută
la minimul necesar pentru menținerea unei
structuri adecvate; în cazul acestei specii nu
se execută niciodată tăieri care vizează
îndepărtarea vârfurilor ramurilor deoarece
această acțiune încurajează o creștere
densă, care destabilizează exemplarul
afectat; specia nu răspunde bine la tăieri
severe

Laburnum anagyroides

salcâm galben

M3

7m

de vara târziu până la mijlocul standard cu lider central,
iernii pentru a evita o pierdere cu trunchi liber de minim
masivă a sevei
2 metri; standard cu
coroană penată

eliminarea ramurilor ce trebuie suprimate
trebuie să se facă cât mai repede deoarece
tăierea
ramurilor
cu diametre
mari
generează de regulă apariția scorburilor; în
cazul exemplarelor stabilizate trebuie evitate
tăierile; în cazul în care este necesară
eliminarea unor ramuri moarte trebuie
evitată tăierea

Lagerstroemia indica

liliac indian

M2

20 m

din toamnă până primăvara exemplar
multitulpinal cadrul format de cele 3-5 tulpini reprezintă
devreme
(de regulă cu 3 până la 5 suportul pentru ramurile laterale și subtulpini)
laterale purtătoare de flori; odată ce
exemplarul a fost stabilizat se recomandă ca
anual, primăvara devreme, să fie eliminate
una din trei creșteri laterale și sub-laterale
până la nivelul structurii de bază pentru a
stimula creșteri noi care să producă flori de
la mijlocul verii și până aproape de începutul
toamnei; în zonele cu climat rece
exemplarele necesită aplicarea unor tăieri
de aerare a coroanei care să asigure
pătrunderea aerului și a luminii în centrul
coroanei pentru a permite maturizarea
lemnului (împiedicând astfel vătămările
cauzate de îngheț)

Liquidambar styraciflua

arborele de gumă

M1

35 m

în perioada de repaus standard cu lider central,
vegetativ, de toamna târziu cu trunchi liber de minim
până primăvara devreme; 2 metri
lemnul uscat se curăță la
finalul verii

Denumire științifică

Denumire comună

Koelreuteria paniculata

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri
de

Formare

Observații

exemplarele tinere formează un lider central
puternic; orice lider concurent apărut
întâmplător trebuie eliminat cât mai curând
posibil; specia nu răspunde bine la tăieri
severe mai ales în zone cu climat mai rece
(cum este cazul Bucureștiului)
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Mărime

Înălțime la
maturitate

liriodendron / arborele lalea

M1

45 m

în perioada de repaus standard cu lider central,
vegetativ, de toamna până cu trunchi liber de minim
primăvara devreme; lemnul 2 metri
uscat se curăță în plin sezon
de vegetație

maclură

M2

20 m

în perioada de repaus standard
vegetativ, de toamna până penată
primăvara devreme

Denumire științifică

Denumire comună

Liriodendron tulipifera

Maclura pomifera

Sezon pentru tăieri

Observații

Formare

cu

specia formează în mod natural un lider
central foarte puternic, în consecință foarte
puține tăieri de formare fiind necesare; în
zone cu climat mai rece elagarea coroanei
trebuie amânată până la stabilizarea
definitivă a exemplarului vizat; în cazul
exemplarelor stabilizate tăierile trebuie însă
menținute la minimul necesar deoarece
rănile generate sunt predispuse la infestarea
cu micro-organisme ce provoacă putrezirea
lemnului

coroană specia necesită foarte rar tăieri; liderul
central îți pierde vigoarea de timpuriu și
coroana se îndesește; aceasta nu necesită
însă tăieri de aerare
ATENȚIE!!!
seva lăptoasă este otrăvitoare, putând
afecta puternic anumite persoane; de
asemenea, spinii puternici poziționați de-a
lungul ramurilor au potențialul de a produce
răni celor care execută tăierile; în
consecință, pe parcursul realizării tăierilor se
recomandă purtarea unui echipament de
protecție adecvat

Magnolia grandiflora

www.dianaculescu.ro

magnolie

M3

10 m

în primăvară, imediat după standard cu lider central
intrarea în vegetație

în cazul exemplarelor stabilizate tăierile
trebuie evitate dacă nu sunt esențiale pentru
menținerea integrității plantelor; recuperarea
după tăiere este lentă, arborii canalizându-și
energia către cicatrizarea rănilor în primul
sezon de vegetație și producând noi creșteri
abia din următorul sezon; în cazul
exemplarelor mai viguroase, în jurul rănilor
provocate de tăieri se formează lujeri care
trebuie îndepărtați; specia este foarte
sensibilă la înghețuri, acestea producând
pierderi semnificative atât la nivelul
învelișului foliar persistent cât și în ceea ce
privește creșterile recente
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Denumire științifică

Denumire comună

Magnolia kobus

magnolie

Mărime

Înălțime la
maturitate

M3

10 m

Sezon pentru tăieri
în mijlocul verii,
după înflorire

Formare

neapărat standard cu lider central

Observații
deoarece dezvoltă în mod natural un lider
central puternic în tinerețe, foarte puține
intervenții de tăiere sunt necesare în cazul
acestei specii mai ales după stabilizare; în
cazul este necesară realizarea unor tăieri
ușoare sunt necesare acestea trebuie
executate numai după terminarea perioadei
de înflorire; arborii mai în vârstă produc
uneori lujeri lacomi în coroană, iar aceștia
trebuie îndepărtați imediat ce sunt observați;
tăierile de regenerare se realizează
reducând treptat, pe parcursul a 2-3 ani,
toate ramurile până la structura de bază a
coroanei; după această etapă urmează o
perioadă în care noi creșteri sunt selectate
și formate cu scopul de a finaliza
regenerarea coronamentului (în această
fază se elimină toate creșterile neselectate
și mugurii rămași); primăvara devreme se
îndepărtează vârfurile ramurilor selectate
pentru a stimula apariția de noi creșteri; în
primăvara următoarele ramura selectată se
reduce până la creșterea poziționată cel mai
favorabil către exterior, iar toate celelalte
crețăe specifice pentru obținerea unei
coroane compacte, de dimensiuni reduse,
ușor de controlat
ATENȚIE

www.dianaculescu.ro
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Mărime

Înălțime la
maturitate

dud alb

M3

15 m

în perioada de repaus standard cu lider central, pentru a crea un exemplar cu o structură
vegetativ profund, de toamna cu trunchi liber de minim puternică este esențial ca liderul să fie
până iarna devreme
2
menținut cât mai mult posibil; pe măsură de
arborele se maturizează liderul este depășit
de ramurile laterale, formând astfel coroana
largă,
caracteristică
acestei
specii;
exemplarele mature nu au nevoie de tăieri,
prin urmare acestea trebuie reduse la
minim; lujerii lacomi trebuie îndepărtați
periodic; exemplarele de dud alb nu pot fi
regenerate prin intermediul unor tăieri
severe deoarece acestea stimulează
apariția unui număr mare de lujeri lacomi
care dezechilibrează coroana

dud negru

M3

15 m

în perioada de repaus standard cu lider central,
vegetativ profund, de la cu trunchi liber de minim
începutul până la mijlocul 2
iernii

Denumire științifică

Denumire comună

Morus alba

Morus nigra

Sezon pentru tăieri

ATENȚIE!!!
arborii maturi pierd foarte
multă sevă chiar dacă tăierile
sunt realizate în repaus
vegetativ
profund,
prin
urmare se recomandă ca
tăierile să se realizeze doar
dacă este absolut necesar
(de
exemplu
pentru
a
îndepărta lemnul mort sau
bolnav)

www.dianaculescu.ro

Formare

Observații

pentru a crea un exemplar cu o structură
puternică este esențial ca liderul să fie
menținut cât mai mult posibil; pe măsură de
arborele se maturizează liderul este depășit
de ramurile laterale, iar coroana trebuie
lăsată să se dezvolte natural; exemplarele
mature nu au nevoie de tăieri, prin urmare
acestea trebuie reduse la minim; dacă este
necesar, nu se recomandă realizarea de
tăieri pentru ridicarea coroanei; pentru a
evita tăierea, este recomandat ca ramurile
inferioare să fie legate sau sprijinite;
ATENȚIE!!!
deși specia este destul de longevivă, forma
specifică a exemplarelor mature este
deseori confundată de nespecialiști cu
îmbătrânirea prematură
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Denumire științifică

Denumire comună

Parrotia persica

arborele de fier

Mărime

Înălțime la
maturitate

M3

12 m

Sezon pentru tăieri

Formare

din toamna până primăvara standard cu coroană
devreme
ramificată, cu trunchi
liber de minim 2 metri;
exemplar multitulpinal

Observații
dacă este necesar, se scurtează vârfurile
pendente ale ramurilor de la bază pentru a
permite accesul sub coroană și etalarea
scoarței; exemplarele stabilizate nu necesită
tăieri; nu răspunde tăierilor de regenerare,
motiv pentru care exemplarele deteriorate
nu pot fi reabilitate și trebuie să fie înlocuite
ATENȚIE!!!
specia are o predispoziție către auto-aloire;
astfel, ramurile care ajung să se atingă se
contopesc în timp; acest aspect contribuie la
generarea unor siluete interesante însă
trebuie să fie luat neapărat în considerare în
gestionarea arborilor din această specie
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Denumire științifică

Denumire comună

Paulownia tomentosa

paulownia / arborele prințesei

Mărime

Înălțime la
maturitate

M3

15 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

primăvara sau la început de standard cu lider central, este de preferat ca formarea și întreținerea
vară
cu trunchi liber de minim exemplarelor
să
se
realizeze
prin
2 metri
îndepărtarea mugurilor și nu a creșterilor
laterale deoarece inelele de calusare sunt
foarte precar formate și, chiar dacă rămân
intacte în urma aplicării tăierilor, nu reușesc
întotdeauna să prevină descompunerea
lemnului și să asigure cicatrizarea rănilor;
liderul central este pierdut deseori, însă în
condiții adecvate acesta poate să fie înlocuit
de o creștere laterală viguroasă; în zone cu
climat rece, mugurii laterali produc deseori
lideri concurenți; de asemenea, creșterile
recente suferă în general deteriorări cauzate
de îngheț; în cazul exemplarelor stabilizate
se recomandă realizarea de tăieri doar
pentru îndepărtarea lemnului mort sau a
creșterilor afectate de îngheț
ATENȚIE!!!
specia se pretează și pentru realizarea de
exemplare polardate (eng. pollarded), cărora
li se aplică anual, la început de primăvară,
tăierile specifice

Phellodendron amurense arborele de plută de amur

www.dianaculescu.ro

M2

20 m

în perioada de repaos standard cu lider central, liderul trebuie tratat cu foarte mare atenție
vegetativ, de toamna până cu trunchi liber de minim deoarece poate fi foarte ușor deteriorat și
primăvara
2 metri
este extrem de dificil de refăcut; liderul
trebuie menținut până ce coroana este
complet formată; aceasta se ramifică încă
de timpuriu, formând o cupolă aplatizată; în
cazul arborilor maturi se poate interveni doar
cu tăieri pentru îndepărtarea lemnului uscat
deoarece aceștia nu reacționează bine la
tăierile de regenerare; creșterile recente
suferă foarte mult din cauza înghețurilor
târzii, iar porțiunile afectate trebuie
îndepărtate
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Denumire științifică

Denumire comună

Platanus x acerifolia

platan

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

35 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

în repaus vegetativ, din standard cu lider central, deoarece ramurile laterale au tendința de a
toamnă
până
primăvara cu trunchi liber de minim crește foarte robust este esențială
devreme
2 metri
menținerea unui lider puternic și dezvoltarea
unei structuri generale echilibrate; este de
preferat ca exemplarele tinere cu defecte
majore să fie înlocuite; ocazional, ramurile
laterale generează creșteri verticale care
devin lideri secundari ce reprezintă un
pericol din punct de vedere structural;
aceste creșteri verticale trebuie îndepărtate
de îndată ce sunt observate; arborii
stabilizați necesită rareori tăieri; tăierile de
regenerare trebuie făcute cu foarte mare
grijă, pe baza unui plan dedicat exemplarului
vizat
ATENȚIE!!!
platanul este o specie care dezvoltă crengi
foarte puternice care, chiar și în condițiile
unei îngrijiri adecvate, pot deveni potențiale
pericole în cadrul spațiului urban; din acest
motiv, mai ales în cazul arborilor din
aliniamentele
stradale,
se
utilizează
exemplare polardate (eng. pollarded), cărora
li se aplică anual tăierile specifice pentru
obținerea unei coroane compacte, de
dimensiuni reduse, ușor de controlat
ATENȚIE!!!
până la începutul verii frunzele tinere produc
peri fini, rigizi, care pot cauza probleme
respiratorii atunci când sunt dislocați și
inhalați de cei care realizează tăierile; astfel,
pe parcursul realizării lucrărilor de tăiere se
recomandă utilizarea unui echipament de
protecție adecvat
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Denumire științifică

Denumire comună

Platanus x occidentalis

platan american

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

40 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

în repaus vegetativ, din standard cu lider central, pentru gestionare vezi specificațiile pentru
toamnă
până
primăvara cu trunchi liber de minim Platanus x acerifolia
devreme
2 metri
în condițiile climatice din România această
specie suferă deteriorări puternice cauzate
de înghețurile târzii
ATENȚIE!!!
platanul este o specie care dezvoltă crengi
foarte puternice care, chiar și în condițiile
unei îngrijiri adecvate, pot deveni potențiale
pericole în cadrul spațiului urban; din acest
motiv, mai ales în cazul arborilor din
aliniamentele
stradale,
se
utilizează
exemplare polardate (eng. pollarded), cărora
li se aplică anual tăierile specifice pentru
obținerea unei coroane compacte, de
dimensiuni reduse, ușor de controlat
ATENȚIE!!!
până la începutul verii frunzele tinere produc
peri fini, rigizi, care pot cauza probleme
respiratorii atunci când sunt dislocați și
inhalați de cei care realizează tăierile; astfel,
pe parcursul realizării lucrărilor de tăiere se
recomandă utilizarea unui echipament de
protecție adecvat
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Denumire științifică

Denumire comună

Platanus x orientalis

platan oriental

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

30 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

în repaus vegetativ, din standard cu lider central, pe măsură ce coroana se dezvoltă trebuie
toamnă
până
primăvara cu trunchi liber de minim păstrate doar ramurile laterale dispuse la
devreme
2 metri
distanțe egale, adecvate, pentru a permite
generarea unei coroane echilibrate; în cazul
exemplarelor bătrâne cu ramuri aglomerate
trebuie realizate cu mare grijă tăieri de
aerare și de reducere a coroanei; trebuie
reținut faptul că o rărire pronunțată
generează noi creșteri extrem de viguroase
care cresc rezistența la vânturi și, în
consecință,
dezechilibrează exemplarul
vizat; tăierile pentru ridicarea coroanei
precum și utilizarea de cabluri pentru
legarea ramurilor nu pot fi realizate cu
succes, acestea determinând însă invariabil
deteriorarea țesuturilor afectate și apariția
scorburilor
ATENȚIE!!!
platanul este o specie care dezvoltă crengi
foarte puternice care, chiar și în condițiile
unei îngrijiri adecvate, pot deveni potențiale
pericole în cadrul spațiului urban; din acest
motiv, mai ales în cazul arborilor din
aliniamentele
stradale,
se
utilizează
exemplare polardate (eng. pollarded), cărora
li se aplică anual tăierile specifice pentru
obținerea unei coroane compacte, de
dimensiuni reduse, ușor de controlat
ATENȚIE!!!
până la începutul verii frunzele tinere produc
peri fini, rigizi, care pot cauza probleme
respiratorii atunci când sunt dislocați și
inhalați de cei care realizează tăierile; astfel,
pe parcursul realizării lucrărilor de tăiere se
recomandă utilizarea unui echipament de
protecție adecvat
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Denumire științifică

Denumire comună

Populus alba

plop alb

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

30 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

vara târziu sau la început de standard cu lider central, creșterile de la bază și lujerii lacomi trebuie
toamnă
cu trunchi liber de minim îndepărtați la finalul verii; lemnul este extrem
2 metri
de flexibil, iar exemplarele corect formate
rezistă foarte bine la vânturi; tăierile trebuie
realizate cu grijă pentru a preveni instalarea
bolilor și dăunătorilor; specia nu răspunde
bine la tăieri severe, în urma acestora
generând noi creșteri extrem de viguroase
care schimbă complet relația plantei cu
vânturile specificei zonei în care aceasta
vegetează
ATENȚIE!!!
de regulă speciile de plop intră în vegetație
foarte devreme (iarna târziu sau la început
de primăvară) și până spre finalul verii
produc foarte multă sevă; realizarea tăierilor
în această perioadă permite instalarea
rapidă a bolilor și dăunătorilor, iar plantele
suferă debilitări importante, transformânduse astfel în potențiale pericole în cadrul
spațiului urban
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Denumire științifică

Denumire comună

Populus x canadensis

plop canadian

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

30 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

vara târziu sau la început de standard cu lider central, în cazul acestei specii este important ca
toamnă
cu trunchi liber de minim liderul să fie menținut cel puțin până la
2 metri
atingerea maturității; liderii concurenți
trebuie îndepărtați în următorul sezon de
tăieri după momentul în care au fost
observați; ramurile laterale care nu sunt
dispuse la distanțe corespunzătoare trebuie
îndepărtate; arborii stabilizați nu au în
general nevoie de tăieri; specia nu se
pretează pentru realizarea unor intervenții
de regenerare deoarece tăierile severe
stimulează apariția de lujeri lacomi, de foarte
proastă calitate, care nu pot forma ramuri
adecvate
ATENȚIE!!!
de regulă speciile de plop intră în vegetație
foarte devreme (iarna târziu sau la început
de primăvară) și până spre finalul verii
produc foarte multă sevă; realizarea tăierilor
în această perioadă permite instalarea
rapidă a bolilor și dăunătorilor, iar plantele
suferă debilitări importante, transformânduse astfel în potențiale pericole în cadrul
spațiului urban
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Denumire științifică

Denumire comună

Mărime

Înălțime la
maturitate

Populus nigra var. italica

plop negru piramidal

M1

30 m

Sezon pentru tăieri

Observații

Formare

vara târziu sau la început de standard
toamnă
penată

cu

coroană această este una dintre cele mai importante
specii â€
sparge-vântâ€ care poate fi
regăsită pe teritoriul Românei; plopul negru
piramidal nu are de regulă nevoie de tăieri
de formare; totuși, este important de reținut
faptul că în tinerețe, scurtarea ramurilor
laterale la o lungime de aproximativ 10 cm
generează o creștere mai stufoasă a
coroanei; deși deseori liderul pare să fie
amenințat de concurenți, exemplarele
dezvoltate cu doi lideri sunt extrem de rare;
trebuie evitate tăierile în cazul arborilor
stabilizați; exemplarele din această specie
nu pot fi reabilitate niciodată prin intermediul
tăierilor de regenerare
ATENȚIE!!!
de regulă speciile de plop intră în vegetație
foarte devreme (iarna târziu sau la început
de primăvară) și până spre finalul verii
produc foarte multă sevă; realizarea tăierilor
în această perioadă permite instalarea
rapidă a bolilor și dăunătorilor, iar plantele
suferă debilitări importante, transformânduse astfel în potențiale pericole în cadrul
spațiului urban
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Mărime

Înălțime la
maturitate

plop tremurător

M1

30 m

vara târziu sau la început de standard cu lider central, această specie are rareori nevoie de tăieri
toamnă
cu trunchi liber de minim de formare sau de întreținere
2 metri
ATENȚIE!!!
de regulă speciile de plop intră în vegetație
foarte devreme (iarna târziu sau la început
de primăvară) și până spre finalul verii
produc foarte multă sevă; realizarea tăierilor
în această perioadă permite instalarea
rapidă a bolilor și dăunătorilor, iar plantele
suferă debilitări importante, transformânduse astfel în potențiale pericole în cadrul
spațiului urban

Prunus avium

cireș pădureț

M2

20 m

cu precădere vara; lăstarii standard cu lider central,
formați la bază este bine să cu trunchi liber de minim
fie
eliminați
primăvara 2 metri
devreme

Prunus cerasifera

corcoduș

M3

10 m

în mijlocul verii

Denumire științifică

Denumire comună

Populus tremula
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Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

lujerii lacomi trebuie eliminați cât sunt încă
tineri; lemnul uscat trebuie eliminat pe timpul
verii; exemplarele stabilizate nu au în
general nevoie de tăieri; specia nu răspunde
bine la tăieri severe
standard cu lider central, ramurile laterale generează deseori creșteri
cu trunchi liber de minim verticale care trebuie eliminate pentru a nu
2 metri
începe să concureze liderul; liderul se rupe
de regulă la începutul maturității, iar coroana
se îndesește; în cazul exemplarelor
stabilizate este bine ca tăierile să fie
menținute la minimul absolut necesar
deoarece aplicarea acestora tinde să
genereze apariția de lujeri lacomi care
dezechilibrează
coroana;
specia
nu
răspunde bine la tăierile de regenerare

Aplicarea tăierilor la arborii foioși ________ pag. 21 /29

Denumire științifică

Denumire comună

Pterocarya fraxinifolia

pterocarya

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

30 m

Pyrus pyraster

păr pădureț

M2

20 m

Quercus cerris

cer

M1

35 m
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Sezon pentru tăieri

Formare

iarna
târziu;
în
cazul standard cu lider central,
exemplarelor
tinere cu trunchi liber de minim
îndepărtarea
creșterilor 2 metri
afectate de îngheț trebuie
amânată până la dispariția
pericolului reprezentat de
vânturile reci de iarnă și de
înghețurile târzii
ATENȚIE!!!
în cazul acestei specii tăierile
nu trebuie realizate niciodată
pe
parcursul
toamnei
deoarece
cambiumul
(respectiv
țesutul
care
asigură creșterea arborelui în
grosime) se contractă,
pe parcursul iernii; doar în standard cu lider central,
cazul formelor arhitecturale cu trunchi liber de minim
sau conduse pe suport se 2 metri
realizează tăieri pe parcursul
verii pentru a restricționa
creșterea și, respectiv, pentru
a menține exemplarul sub
forma dorită

Observații
este importantă menținerea unui trunchi liber
cel puțin până la atingerea maturității; astfel,
lujerii lacomi apăruți pe trunchi, de la bază
sau din zona rădăcinilor trebuie îndepărtați
imediat ce sunt observați; trebuie reținut
faptul că, atunci când lujerii lacomi sunt
lăsați să se acumuleze, prin îndepărtarea
simultană a acestora este stimulată apariția
unui număr mult mai mare de astfel de
creșteri; în cazul arborilor maturi uneori este
necesară realizarea de tăieri de ridicare a
coroanei pentru a împiedica creșterile sublaterale, cu formă pendulă, să atingă nivelul
solului și să genereze rădăcini, creând astfel
o masă inestetică de creșteri congestionate
pentru a forma o structură adecvată, la
formarea coroanei trebuie reținute doar
ramurile laterale adecvat distanțate pe
trunchi pentru a putea reduce riscul de
rupere la maturitate; exemplarele stabilizate
necesită foarte rar intervenții de tăiere; în
cazul arborilor maturi intervențiile trebuie
făcute cu foarte mare precauție deoarece
aceștia produc rareori creșteri de înlocuire;
specia nu răspunde bine la tăieri drastice

în perioada de repaus standard cu lider central, în perioada de formare, dominanța liderului
vegetativ, de toamna și până cu trunchi liber de minim trebuie asigurată prin scurtarea creșterilor
primăvara devreme
2 metri
laterale pe parcursul a 2 sau trei faze de
intervenție; cu excepția îndepărtării lemnului
mort, arborii stabilizați a rareori nevoie de
tăieri; tăierile de regenerare a arborilor
masivi care fac parte din această specie
reprezintă lucrări extrem de complexe ce
trebuie realizate pe baza unui plan de
intervenție elaborat în mod specific pentru
fiecare exemplar în parte
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Mărime

Înălțime la
maturitate

gârniță

M1

30 m

Quercus palustris

stejar de baltă

M2

20 m

Quercus petraea

gorun

M1

45 m

Quercus robur

stejar

M1

40 m

Denumire științifică

Denumire comună

Quercus frainetto
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Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

în perioada de repaus standard cu lider central, este esențial ca vătămarea liderului să fie
vegetativ, de toamna și până cu trunchi liber de minim evitată; în cazul pierderii liderului acesta nu
primăvara devreme
2 metri
poate fi înlocuit, iar forma atractivă a
coroanei este destructurată; exemplarele
stabilizate au rareori nevoie de tăieri
în perioada de repaus standard cu lider central, este important ca liderul să fie menținut
vegetativ, de toamna și până cu trunchi liber de minim până la ajungerea la maturitate a plantei;
primăvara devreme
2 metri
arborii stabilizați au rareori nevoie de tăieri
în perioada de repaus standard cu lider central, (similar cu stejarul și stejarul roșu)
vegetativ, de toamna și până cu trunchi liber de minim exemplarele stabilizate au rareori nevoie de
primăvara devreme
2 metri
tăieri; arborii în vârstă tind să acumuleze în
coroană mult lemn uscat, iar acesta trebuie
îndepărtat cu foarte mare grijă; intrarea în
declin biologic este semnalată uneori de
apariția unui număr mare de lujeri lacomi pe
trunchi; acest aspect nu trebuie însă
interpretat ca vestitor al unei morți apropiate
a arborelui deoarece plantele din această
specie sunt de regulă foarte bine protejate
de barierele naturale pe care le formează
între lemnul viu și cel mort
în perioada de repaus standard cu lider central, (similar cu gorunul și stejarul roșu)
vegetativ, de toamna și până cu trunchi liber de minim exemplarele stabilizate au rareori nevoie de
primăvara devreme
2 metri
tăieri; arborii în vârstă tind să acumuleze în
coroană mult lemn uscat, iar acesta trebuie
îndepărtat cu foarte mare grijă; intrarea în
declin biologic este semnalată uneori de
apariția unui număr mare de lujeri lacomi pe
trunchi; acest aspect nu trebuie însă
interpretat ca vestitor al unei morți apropiate
a arborelui deoarece plantele din această
specie sunt de regulă foarte bine protejate
de barierele naturale pe care le formează
între lemnul viu și cel mort
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Denumire științifică

Denumire comună

Quercus rubra

stejar roșu

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

30 m

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

în perioada de repaus standard cu lider central, (similar cu gorunul și stejarul)
vegetativ, de toamna și până cu trunchi liber de minim pentru o formare adecvată, în cazul acestei
primăvara devreme
2 metri
specii este esențial să fie selectat un arbore
tânăr cu o tulpină cât mai dreaptă;
exemplarele stabilizate au rareori nevoie de
tăieri; arborii în vârstă tind să acumuleze în
coroană mult lemn uscat, iar acesta trebuie
îndepărtat cu foarte mare grijă;
ATENȚIE!!!
deseori, forma coroanei este puternic
influențată de condițiile climatice și de mediu
specifice locului în care exemplarul
vegetează, iar de regulă acest aspect nu
poate fi modificat sau corectat prin
intermediul tăierilor

Robinia preudacacia
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salcâm

M1

30 m

de la mijlocul verii până la standard cu lider central, este vital ca liderul să fie menținut până la
finalul acesteia
cu trunchi liber de minim ajungerea la maturitate a exemplarului;
2 metri
liderii concurenți trebuie îndepărtați imediat
ce este posibil; pentru obținerea unei
coroane echilibrate trebuie menținute
creșterile laterale poziționate la distanțe
egale; de asemenea, trebuie îndepărtată
orice altă creștere cu poziție verticală aflată
în apropierea trunchiului; bifurcările înguste
din cadrul coroanei reprezintă puncte
structurale fragile; lujerii lacomi trebuie
îndepărtați cât mai repede posibil; în cazul
arborilor stabilizați tăierile trebuie reduse la
minim, rănile de dimensiuni mari provocate
de tăieri se cicatrizează foarte rar, fiind
permanent predispuse să putrezească; la
astfel de răni arborele răspunde cu creșteri
verticale foarte viguroase care devin
periculoase în cazul în care sunt lăsate să
se dezvolte; specia nu poate fi reabilitată
prin intermediul tăierilor de regenerare
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Mărime

Înălțime la
maturitate

salcie albă

M1

salcie pletoasă

M3

Denumire științifică

Denumire comună

Salix alba

Salix babylonica
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Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

25 m

de toamna până primăvara
devreme;
lemnul
uscat
trebuie eliminat pe parcursul
verii; pentru exemplarele
polardate (eng. pllarded)
tăierile trebuie realizate la
mijlocul primăverii, exact
înainte de apariția noilor
creșteri

standard cu lider central,
cu trunchi liber de minim
2 metri; formă naturală
(de
regulă
când
exemplarul
este
poziționat pe malul apei)

mugurii care apar pe trunchi trebuie
îndepărtați înainte de a genera creșteri;
pentru a obține o structură echilibrată
trebuie eliminați mugurii laterali care sunt de
prisos astfel încât să se obțină o coroană cu
ramuri poziționate altern și echidistant;
odată ce exemplarul este stabilizat tăierile
mai sunt rareori necesare; arborii maturi
răspund foarte rău la răni de mari
dimensiuni; deoarece specia are o
predispoziție pentru debilitare, rănile mari
generează rapid scorburi; în cazul arborilor
maturi, reducerea ramurilor periculoase
trebuie făcută cu foarte mare grijă;
exemplarele bătrâne nu pot fi regenerate și
este mai bine ca acestea să fie eliminate
complet și înlocuite

15 m

de toamna până primăvara standard cu lider central,
devreme;
lemnul
uscat cu trunchi liber de minim
trebuie eliminat pe parcursul 2 metri
verii

către maturitate liderul este de regulă
pierdut, iar coroana se lățește și prinde
forma specifică, plângătoare; arborele se
dezvoltă mai apoi în înălțime prin intermediul
unui singur lujer care se ridică deasupra
creșterilor laterale pe parcursul sezonului de
vegetație și adoptă o poziție pendentă în
sezonul următor; acest element nu trebuie
tăiat niciodată, el nefiind un lujer lacom; în
anii următori astfel de creșteri se dezvoltă
permanent, cu o frecvență anuală, generând
o
coroană
stratificată;
exemplarele
stabilizate necesită rareori tăieri, acestea
fiind în general realizate doar pentru a
permite aerarea coroanei; arborii maturi nu
răspund bine la tăieri severe
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Mărime

Înălțime la
maturitate

soforă / salcâm japonez

M2

20 m

doar vara (specia pierde standard cu lider central,
multă sevă atunci când cu trunchi liber de minim
tăierile sunt realizate iarna 2 metri
sau primăvara)

Sorbus aria

sorb

M3

12 m

de toamna până primăvara standard cu lider central, coroana are o creștere neregulată, însă
devreme; lemnul uscat se cu trunchi liber de minim acest aspect nu poate fi corectat prin
înlătură pe parcursul verii
2 metri
intermediul tăierilor; de regulă, arborii
stabilizați nu au nevoie de tăieri;
exemplarele dina ceastă specie nu pot fi
reabilitate prin intermediul tăierilor de
regenerare; agenții patogeni specifici fac ca
specia să fie predispusă la debilitare
timpurie

Sorbus aucuparia

soruș de munte / sorb păsăresc

M3

15 m

de toamna până primăvara standard cu lider central, lucrările de stablizare trebuie să conducă la
devreme; lemnul uscat se cu trunchi liber de minim generarea unei structuri puternice, compusă
înlătură pe parcursul verii
2 metri
de regulă din 5 ramuri laterale principale
dispuse echidistant și altern; ramurile
dispuse prea apropiat generează bifurcări cu
scoarță inclusă ce constituie puncte
structurale problematice; în cazul arborilor
stabilizați, tăierile trebuie limitate la
îndepărtarea lemnului uscat și a celui
deteriorat din diverse cauze; exemplarele cu
conformații precare sunt dificil de echilibrat
și, de regulă, este mai bine să fie înlocuite;
agenții patogeni specifici fac ca specia să fie
predispusă la debilitare timpurie

Denumire științifică

Denumire comună

Sophora japonica

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații
în condiții optime, în cadrul unui climat
temperat, arborii produc un lider central
viguros, elimină în mod natural ramurile de
la bază și formează o structură generală
foarte echilibrată, prin urmare specia
necesită foarte rar tăieri de formare; dacă
liderul este pierdut în tinerețe, este necesară
formarea unui înlocuitor; acest lucru este
dificil însă cu perseverență poate să fie
realizat; arborii stabilizați au rareori nevoie
de tăieri; specia nu răspunde bine la tăieri
de regenerare
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Denumire științifică

Denumire comună

Tilia cordata

tei de deal / tei cu frunza mică

www.dianaculescu.ro

Mărime

Înălțime la
maturitate

M2

20 m

Sezon pentru tăieri

Formare

de la mijlocul verii până la standard cu lider central,
mijlocul iernii
cu trunchi liber de minim
2 metri
ATENȚIE!!! speciile de tei
pierd sevă din abundență
dacă tăierile sunt realizate pe
parcursul primăverii

Observații
liderul trebuie păstrat cât mai mult timp;
lujerii lacomi trebuie eliminați în permanență
mai ales de pe trunchi; exemplarele
dezvoltate inadecvat înglobează ramuri ce
sunt predispuse la rupere și care trebuie
îndepărtate cu mare grijă; de asemenea, la
maturitate arborii încep să acumuleze și să
lepede lemn uscat; uscarea tinde să se
producă de la vârful ramurilor către bază,
generând astfel în coroană structuri
asemănătoare cu coanele de cerb; arborii
stabilizați nu necesită decât rareori
intervenții de tăiere; specia nu răspunde
bine la tăieri severe
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Denumire științifică

Denumire comună

Tilia platyphyllos

tei cu frunza mare

www.dianaculescu.ro

Mărime

Înălțime la
maturitate

M1

35 m

Sezon pentru tăieri

Formare

de la mijlocul verii până la standard cu lider central,
mijlocul iernii
cu trunchi liber de minim
2 metri
ATENȚIE!!! speciile de tei
pierd sevă din abundență
dacă tăierile sunt realizate pe
parcursul primăverii

Observații
liderul trebuie păstrat cât mai mult timp;
exemplarele cărora li se permite ca ramurile
sub-laterale din partea inferioare să atârne
până la pământ, au un aspect spectaculos;
pe măsură ce arborele se maturizează,
ramurile laterale superioare încep să
crească din ce în ce mai viguros fapt ce
generează apariția mai multor lideri; această
situație este acceptabilă doar în cazul în
care coroana este foarte echilibrată; arborii
dezvoltați inadecvat înglobează ramuri ce
sunt predispuse la rupere și care trebuie
îndepărtate cu mare grijă; de asemenea, la
maturitate arborii încep să acumuleze și să
lepede lemn uscat; uscarea tinde să se
producă de la vârful ramurilor către bază,
generând astfel în coroană structuri
asemănătoare cu coanele de cerb; dacă
exemplarele mature sau aflate în declin
biologic nu au scorburi ele pot fi supuse
unor tăieri de regenerare adecvat planificate
care să permită îndepărtarea secțiunile
uscate cu dimensiuni considerabile și,
respectiv, prelungirea vieții arborilor în
condiții de siguranil
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Mărime

Înălțime la
maturitate

tei argintiu

M1

30 m

de la mijlocul verii până la standard cu lider central,
mijlocul iernii
cu trunchi liber de minim
2 metri
ATENȚIE!!! speciile de tei
pierd sevă din abundență
dacă tăierile sunt realizate pe
parcursul primăverii

ulm de câmp

M1

30 m

de toamna până primăvara standard cu lider central, lăstărește abundent și recunoscut pentru
devreme
cu trunchi liber de minim faptul că îi cad pe neașteptate ramurile;
2 metri
ramurile inferioare trebuie lăsate să fie
eliminate natural; lujerii lacomi de pe trunchi
trebuie îndepărtați cu foarte mare grijă, cu
echipamente adecvate, pentru a nu produce
deteriorări ale țesuturilor deoarece acestea
se infectează cu ușurință; lemnul uscat
trebuie îndepărtat cu mare grijă pentru a nu
stimula și mai mult căderea ramurilor

Denumire științifică

Denumire comună

Tilia tomentosa

Ulmus campestris

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații
specia crește foarte viguros în tinerețe și,
deși
arborii
produc
ramuri
laterale
superioare cu dispunere verticală, aceste
creșteri ajung rareori să concureze cu
liderul; prin urmare, eliminarea acestor
creșteri nu este necesară; exemplare cărora
li se permite să realizeze creșteri laterale cât
mai aproape de baza trunchiului generează
ramuri puternice care formează un
coronament secundar ce strică echilibrul
general pe care coroana îl are în mod
obișnuit;
arborii
dezvoltați
inadecvat
înglobează ramuri ce sunt predispuse la
rupere, care trebuie îndepărtate cu mare
grijă; de asemenea, la maturitate arborii
încep să acumuleze și să lepede lemn
uscat; uscarea tinde să se producă de la
vârful ramurilor către bază, generând astfel
în coroană structuri asemănătoare cu
coanele de cerb; specia nu răspunde bine la
tăierile de regenerare

ATENȚIE!!!
din cauza ramurilor care cad pe neașteptate,
specia fiind extrem de nepotrivită pentru a fi
folosită în mediul urban

www.dianaculescu.ro
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Mărime

Înălțime la
maturitate

ulm mărunt

M2

20 m

ulm de câmp

M1

35 m

Denumire științifică

Denumire comună

Ulmus carpinifolia

Ulmus glabra

www.dianaculescu.ro

Sezon pentru tăieri

Formare

Observații

de toamna până primăvara standard cu lider central, specia produce un lider puternic care se
devreme
cu trunchi liber de minim păstrează până la maturitate; exemplarele
2 metri
stabilizate necesita foarte rar tăieri; spre
deosebire de alți ulmi, această specie nu
este predispusă la ruperea ramurilor
de toamna până primăvara standard cu lider central, în perioada de formare este necesară
devreme
cu trunchi liber de minim îndepărtarea tuturor ramurilor laterale care
2 metri
nu sunt inserate corespunzător sau care nu
sunt dispuse echidistant; creșterile care
concurează liderul trebuie îndepărtate;
arborii mai mari acumulează lemn uscat în
cantități considerabile ce trebuie îndepărtat
pentru a înlătura pericolul; cu excepția
îndepărtării lujerilor lacomi de pe trunchi,
exemplarele stabilizate necesită rareori tăieri

