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1.1 SCHITA - PLAN GENERAL REGISTRUL SPATIILOR VERZI 
 

 

 

 

 
             Potrivit datelor prezentate in actuala lucrare de realizare a Registrului Local Al Spatiilor Verzi pentru 

Municipiul Alexandria - Judetul Teleorman, si prevederilor OUG 114/17.10.2007 pentru modificare si 

completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului – art.2 – alin(1), la o populatie de 45.434 de 

locuitori si o suprafata a spatiilor verzi de 12.222.574 mp – adica 1.222,26 hectare, revin 26,9mp pe cap de 

locuitor, deci mai mult decat prevederile OUG amintit anterior. 

 
 

 
OUG 114/17.10.2007 – ART II – alin (1) 

 “Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o 

suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 
2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013”. 
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1.2 SCHITA – VEDERE DIN APROPIERE - LEGENDA 

 

 -  Denumirea Strazii 

  - Numar Postal 

 - IE Imobil inscris in CF 

 - Indicator Unic Spatiu Verde 

 - Indicator Unic si Simbol Arbore 

 - Scara Planului 
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2 MUNICIPIUL ALEXANDRIA – DATE GENERALE 

2.1 Localizare și accesibilitate 

Municipiul Alexandria este așezat în sudul Câmpiei Române, pe partea dreaptă a râului 

Vedea, în zona de contact a Câmpiei Boian cu Câmpia Găvanu – Burdea, la o altitudine de 41 m şi 

se întinde pe o suprafață de 9.839 ha. 

Conform adresei nr 23580/05.09.2017, eliberata de INSTITUTUL NATIONAL DE 

STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA TELEORMAN, in conformitate cu 

datele de la recensământul anului 2011, municipiul Alexandria are o populație de 45.434 locuitori. 
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2.2 Municipiul Alexandria se învecinează cu: 

- Comuna Vitănești în partea estică;  

- Comuna Mârzănești în partea sud – estică;  

- Comuna Ștorobăneasa în partea sud – estică; 

- Comuna Poroschia în partea sudică și sud – vestică;  

- Comuna Nanov în partea vestică și nord – vestică;  

- Comuna Orbeasca în partea nordică;  

- Comuna Măgura în partea nord – estică;  

- Comuna Mavrodin în partea nord – vestică.  

2.3 Principalele căi de acces: 

DN 60 / E 70 București – Alexandria – Roșiorii de Vede – Timișoara;  

DN 51 Alexandria – Zimnicea;  

DN 52 Alexandria – Turnu Măgurele;  

DJ 504 Alexandria – Pitești; 

DJ 506 Alexandria – Giurgiu – Ruse; DJ 601 Alexandria – Găești – Târgoviște. 

CFR Roșiorii de Vede (Roșiori Est) – Alexandria – Zimnicea 

2.4 Cadrul natural 

2.4.1 Relief  

Topografia amplasamentului este caracteristică unui relief de câmpie, aparţinând sectorului 

central - sudic al Câmpiei Române, aproape plan - orizontal. Câmpia este marcată de modificările care 

s-au petrecut de-a lungul anilor pe cursurile de ape care au erodat câmpul şi terasele formând în timp o 

serie de martori a acestor acţiuni - măguri şi movile. 

Stratul acvifer este constituit din nisipuri granuloase care se întâlnesc sub formă de depuneri 

argiloase la adâncimi cuprinse între 4 - 6 m în zona de câmpie şi de taluz, iar în zona de luncă la 1,5 - 

2,5 m.  

Aspectele geomorfologice ale Câmpiei Burnasului sunt condiţionate de albia râului Vedea unde 

alunecările de teren apar în formă incipientă, iar fenomenele de eroziune a solului de suprafaţă sau de 

adâncime impun dragarea. În perioadele de revărsări ale râurilor care străbat judeţul au loc depuneri de 

aluviuni care conduc la degradarea terenurilor.  
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2.4.2 Hidrografie  

Râul Vedea izvorăşte din dealurile de la nord de Piteşti şi se varsă în Dunăre, la est de oraşul 

Zimnicea, are o lungime totală de 215 km, o luncă largă ale cărei dimensiuni variază de la 2 la 1,2 km.  

Râul Vedea străbate municipiul Alexandria pe o distanță de aproximativ 6 km. Terasa primară 

estică, cu înălţimea cuprinsă între 10 şi 30 m este permanent erodată de apele râului. 

Apele subterane din vecinătățile municipiului Alexandria sunt în totalitate freatice, se găsesc la 

adâncimi mici de 3 - 6 m și se află sub directa influență a condițiilor climatice. Apa din pânza freatică 

este extrasă din puțurile aflate în arealul municipiului Alexandria și cu ajutorul pompelor de extragere 

ajunge în rețeaua de distributie. 

2.4.3 Climă  

Clima temperat - continentală, specifică ţinutului climatic al Câmpiei Române caracterizata vara 

printr-un potențial caloric ridicat, cu amplitudini mari ale temperaturii aerului și cantităţi foarte reduse 

de precipitaţii, dese ori în regim torenţial alternând cu perioade de secetă şi ierni relativ reci, marcate 

uneori de viscole. Temperaturile medii anuale sunt mai ridicate decât în restul ţării înregistrând valori 

de 10 - 11°C, cu oscilaţii mari între anotimpuri, uneori temperaturile medii anuale fiind de cca. 10,8
o

C. 

Media lunii ianuarie se înregistrează în jurul valorii de - 3,2
o

C, iar a lunii iulie de 22,7
o

C. Precipitaţiile 

sunt reduse fiind cuprinse între 500 - 550 ml / mp anual. Radiația solară variază între 125 şi 127 kcal / 

cm
2 

/an.  

Regimul Temperaturilor: Temperatura medie anuală: 10,9
0 

C; Media lunii ianuarie: - 3.2
0 

C; 

Media lunii iulie: 22,7
0 

C; Temperatura minimă absolută (24 ianuarie 1942): - 34,8
0 

C; Temperatura 

maximă absolută (17 august 1952): 42,9
0 

C; Numărul mediu al zilelor cu temperaturi sub 0
0 

C: 107 zile; 

Radiația solară anuală: 126,5 Kcal/cm
2 

/ an. 

La cererea municipiului Alexandria și în baza contractului nr. 15.657 din 14.06.2017, a fost 

realizat Registrul Local al Spațiilor Verzi 

În conformitate cu prevederile alin. (1) al articolului 16 din Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localitatilor, autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor lor administrative 

şi în acest scop înfiinţează Registrele locale ale spaţiilor verzi.  

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2007 Registrul Local al Spațiilor Verzi va 

determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi cu implicații asupra calității vieții, 

asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spatiilor verzi și a terenurilor degradate, ce pot fi 

recuperate ca spatii verzi, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a 

populației. 
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Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării 

şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi 

cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor cu informaţii despre 

spaţiile verzi. 

Principalele obiective asigurate prin elaborarea Registrelor locale ale spaţiilor verzi sunt: 

a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; 

b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările 

climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei 

mediului şi asigurării calităţii vieţii; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; 

d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în 

starea corespunzătoare funcţiilor lor; 

e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu 

vegetaţie; 

f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi 

publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. 

Registrul local al spaţiilor verzi este o documentaţie complexă care se întocmeşte pentru 

evidenţa spaţiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al localităţilor urbane care se constituie ca 

un sistem informaţional și cuprinde: inventarierea, evidenţierea tipului de proprietate şi a modului 

de administrare, descrierea caracteristicilor cantitative şi calitative ale vegetaţiei, planuri în format 

electronic. 

Executarea lucrărilor de identificare, cartografiere, măsurare și reprezentare a spațiilor verzi 

din intravilanul orașului s-au realizat pe baza planurilor topografice, cadastrale furnizate de 

administrația publică locală și a ortofotoplanurilor georeferentiate furnizate de ANCPI. 

Inventarierea spatiilor verzi se realizează prin identificare, măsurare și reprezentarea 

spațiilor verzi din intravilanul orașului sub aspect tehnic și juridic, precum și sub aspectul descrierii 

și stabilirii caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației de pe aceste terenuri.  

Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localităților trebuie corelat cu prevederile 

planurilor urbanistice generale și ale regulamentelor de urbanłsm întocmite conform Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare. 
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3 DATE GENERALE                                                                                                                                                                      

 

În conformitate cu prevederile alin. (1) al articolului 18 din Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor lor administrative şi în 

acest scop înfiinţează Registrele locale ale spaţiilor verzi.   

  

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2007 Registrul Local al Spațiilor Verzi va 

determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi cu implicații asupra calității vieții, 

asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spatiilor verzi și a terenurilor degradate, ce pot fi 

recuperate ca spatii verzi, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a 

populației.  

  

Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi 

protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, 

asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor cu informaţii despre spaţiile 

verzi.  

  

Principalele obiective asigurate prin elaborarea Registrelor locale ale spaţiilor verzi sunt:  

a) protecţia şi conservarea spațiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;  

b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, 

schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei 

mediului şi asigurării calităţii vieţii;  

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;  

d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi 

în starea corespunzătoare funcţiilor lor;  

e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor 

acoperite cu vegetaţie; 

 f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi 

publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.  

  

Registrul local al spaţiilor verzi este o documentaţie complexă care se întocmeşte pentru 

evidenţa spaţiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al localităţilor urbane care se constituie ca 
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un sistem informaţional de tip GIS și cuprinde: inventarierea, evidenţierea tipului de proprietate şi 

a modului de administrare şi descrierea caracteristicilor cantitative şi calitative ale vegetaţiei.   

  Executarea lucrărilor de identificare, cartografiere, măsurare și reprezentare a spațiilor verzi 

din intravilanul orașului se realizează pe baza planurilor topografice, cadastrale furnizate de 

administrația publică locală sau ortofotoplanurilor georeferentiate furnizate de ANCPI.   

  Inventarierea spatiilor verzi se realizează prin identificare, măsurare și reprezentarea 

spațiilor verzi din intravilanul orașului sub aspect tehnic, economic și juridic, precum și sub aspectul 

descrierii și stabilirii caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației de pe aceste terenuri.  

  Inventarierea corespunzătoare a spațiilor verzi vizează oferirea unui suport informațional 

sistematic cu privire la situația existentă, pentru a permite utilizarea rațională a acestora. RLSV are 

astfel implicații asupra calității vieții, asigurând pe lângă crearea unui sistem de monitorizare a 

spațiilor verzi și a vegetației arborescente existente în intravilanul municipiului Alexandria, 

inventarierea terenurilor degradate, care pot fi reconvertite în spații verzi, fapt ce contribuie la 

creșterea calității vieții în cadrul comunității locale.   

  Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localităților trebuie corelat cu prevederile 

planurilor urbanistice generale și ale regulamentelor de urbanism întocmite conform Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare.   

  

Registrul Local al Spațiilor Verzi vizează:  

a) spaţiile verzi situate pe terenurile aparţinând domeniului public din intravilanul localităţii;  

b) terenurile degradate din intravilanul localităţii posibil să fie reabilitate şi reamenajate ca spaţii 

verzi;  

c) arbori izolaţi (diametru, înălţime) plantaţi pe lângă arterele de circulaţie, pe terenurile instituţiilor 

de învăţământ, ansamblurilor de locuinţe, lăcaşuri de cult, cimitire, etc.; 

 d) arbori ocrotiţi, indiferent de starea de sănătate şi dimensiunile acestora.  

  In conformitate cu Ordinul nr. 1466/2010 privind Normele tehnice pentru elaborarea 

Registrului local al spatiilor verzi, acestea vor cuprinde un set de date, informații și planuri privind 

identificarea terenurilor definite ca spații verzi și a celor degradate, posibil de a fi reabilitate ca 

spatii verzi, cu identificarea stării de viabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, a caracteristicilor 

ei, a indicilor de cantitate și calitate aferenți.   
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3.1 DEFINIŢII 

 Sunt considerate spaţii verzi următoarele tipuri de terenuri, existente în intravilanul localităţilor:  

  

3.1.1 Spații verzi cu acces public nelimitat:  

- scuar: spaţiu verde amenajat amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări 

publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de 

agreement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii, conform art.2 litera a) din Legea nr. 24/2007 ;  

- grădină publică: spaţiu verde amenajat, cu dotări pentru odihnă, cu aria de maxim 1 ha;  

- parc: spațiu verde amenajat format dintr-un cadru vegetal specific şi eventual, dotări şi 

echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație, cu 

suprafaţă mai mare de 1 ha, conform art. 2 litera b) din Legea nr. 24/2007;  

- parc sportiv;  

- spaţii verzi cu caracter utilitar: de protecţie sanitară, de consolidare a unor versanţi, zona 

de halaj a lacurilor; - aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi străzilor;  

- terenuri libere, neproductive din intravilan: mlastini, stâncarii, pante, terenuri afectate de 

alunecări, sărături care pot fi amenajate cu plantaţii.  

  

3.1.2 Spaţii verzi cu acces limitat:  

- aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, 

instituţii culturale, edificii de cult etc. cimitire;  

- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performaţă;  

- sere, pepiniere.  

 În funcție de dreptul de proprietate asupra terenului, spaţiile verzi sunt:  

a) publice: spaţii verzi aparţinând domeniului public;  

b) private - spatii verzi ce sunt in proprietatea persoanelor fizice sau juridice. 

 Pentru o mai bună inventariere a spațiilor verzi din municipiului Alexandria, acestea au fost 

împărțite pe mai multe niveluri de clasificare, conform tabelului de mai jos:   
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4 ACTIVITĂȚI GENERALE 

 

În vederea constituirii Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria au fost 

parcurse următoarele etape de lucru:   

  

4.1 Inventarierea terenurilor definite ca spații verzi 

  

În cadrul acestei etape de lucru s-au realizat o serie de activități specifice:   

- identificarea suportului cartografic și culegerea de date de la instituțiile de interes;  

- utilizarea ortofotoplanurilor aferente teritoriului intravilan al orasului Alexandria;  

- delimitarea spațiului verde ce urmează a fi inventariat şi marcarea limitei acestuia conform 

nomenclaturii definite anterior;  

- identificarea tipului de proprietate şi/sau a proprietarilor spațiilor verzi;  

- identificarea gradului de echipare edilitară a spațiilor verzi;   

- completarea datelor conținute în Fișa spațiului verde conform Ordinului nr. 1549/2008 al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuințelor privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi sub forma tabelară, fiecărui 

element fiindu-i atribuit un cod unic de identificare care va fi relaționat cu datele cantitative 

colectate din teren.    

  

Așadar, Registrul Local al Spațiilor Verzi cuprinde următoarele date şi informații specifice:  

 a) Terenuri şi spații verzi compacte – pe domeniul public/privat al statului.  

- schița de amplasament;  

- încadrarea în localitate;  

- suprafață în m2;  

- tipul spațiului verde;  

- domeniul public/privat.   

 b) Terenuri degradate ce pot fi reabilitate ca spații verzi:  

- amplasament;  

- suprafață;  

- descriere.   
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  De asemenea, identificarea și inventarierea arborilor și a vegetației existente s-a realizat în 

urma mai multor etape de lucru, cea mai importantă fiind lucrul în teren, unde au fost determinați 

indicii calitativi și cantitativi pentru fiecare tip de spațiu verde.   

  Identificarea arborilor, a caracteristicilor acestora și a vegetației existente pe spațiile verzi 

s-a realizat prin măsurători cu echipamente specifice (dispozitive GPS). Stocarea atributelor 

descriptive pentru vegetația arborescentă, dar și cea arbustivă sau ruderală s-a realizat cu ajutorul 

dispozitivelor mobile cu sistem de operare Windows Mobile, care permit stocarea informațiilor și 

transmiterea acestora în timp real pe internet. 

În cadrul inventarierii fiecărui arbore identificat pe teren s-au înregistrat următoarele 

caracteristici:  

- număr unic de identificare;  

- Specia, denumirea populară, cât și denumirea științifică;   

- Înălțimea și diametrul arborelui;  

- Starea de viabilitate;  

- Vârsta;  

- Poziția în teren (coordonate x și y).   

  Pentru stabilirea grupei de vârstă a arborilor s-a avut în vedere specia, înălțimea și diametrul 

arborelui. Poziția în teren a fiecărui arbore a fost determinată prin coordonate planimetrice x, y, în 

sistem de proiecție Stereo 70. Datele textuale cu privire la atribute au fost culese în teren cu ajutorul 

dispozitivelor mobile cu sistem de operare Android, dar si in mod analogic cu tabele si schite.   

  Starea de viabilitate a arborilor a fost apreciată pe baza observațiilor din teren, fiind împărțită 

în 4 clase mari:   

- viabil (arbori în stare bună, îngrijiți și toaletați);   

- uscat <30% (arbori în stare bună cu elemente uscate); 

- uscat 30-60% (arbori în stare bună cu elemente uscate); 

- uscat >60% (este afectat mediu de uscăciune);   

- uscat (este uscat in totalitate).    

Varsta arborilor a fost impartita in 2 categorii: 

- tanar – arbore ce inca se mai poate dezvolta in inaltime si coronament. 

- matur – arbore a carui dezoltare in inaltime si coronament a ajuns la maturitate. 

  Atât măsurătorile de determinare a poziției arborilor, cât și culegerea atributelor descriptive 

cu privire la vegetația specifică a spațiilor verzi identificate a constituit o etapă importantă de lucru, 

necesară pentru transpunerea în format GIS a datelor de interes.   
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4.2 Transpunerea în format GIS a terenurilor definite ca spații verzi 

  Această etapă presupune constituirea unui sistem informațional specific, cuprinzând date şi 

informații specifice privind speciile de arbori şi vegetația existentă, cu determinarea indicilor 

calitativi şi cantitativi.   

 În urma introducerii datelor cantitative și calitative în sistemul GIS a fost elaborată o hartă digitală 

de tip GIS la nivel de localitate, care cuprinde următoarele elemente:   

- terenurile definite ca spații verzi  

- amplasament, suprafață, regim juridic (domeniul public/privat), evaluarea gradului de 

întreţinere, cartier, adresă;  

- terenurile degradate care ar putea fi reabilitate ca spaţii verzi: amplasament, suprafaţă, 

categorie, specii de arbori, evaluarea gradului de întreţinere;  

- specii de arbori existenţi  

- număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înălţime, vârstă, evaluarea 

stării de viabilitate; - distribuţia arborilor izolaţi şi a arborilor ocrotiţi.   

  Avantajul hărții digitale de tip GIS constă în posibilitatea inventarierii cât mai corecte şi 

actualizarea informațiilor privind spațiile verzi, arborii izolați şi terenurile degradate, în scopul 

gestionării eficiente a acestora.   

  Pe baza sistemului informațional geografic care conține toate informațiile referitoare s-a 

realizat documentația specifică a RLSV – care constă în raportul final privind structura spațiilor 

verzi, precum și a vegetației arborescente din intravilanul Municipiului Alexandria (planșe detaliate 

privind structura spațiilor verzi, fișa spațiului verde, rapoarte statistice).    

  Pentru fiecare din spațiile verzi relevante au fost realizate fișe ale spațiului verde (conform 

normelor tehnice pentru aplicarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 

verzi din zonele urbane - vezi anexa 3), care cuprind date unice de identificare, amplasamentul 

fiecărei suprafețe, adresa, proprietarul, tipul de proprietate, modul de administrare, sau suprafața 

spațiului verde (m2).  

 

Acolo unde este cazul s-a realizat o scurtă descriere a tipului de construcții existente pe 

spațiul verde identificat.   

Nu în ultimul rând, fișele cuprind detalii cu privire la echiparea edilitară a terenului si date 

cu privire la vegetația existenta. 

Menționăm că fișele au fost realizate doar pentru spațiile verzi relevante, descrise conform 

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane.  
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  De asemenea, calculele privind suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor din Municipiul 

Alexandria au fost realizate pe baza acelorași categorii de spații verzi relevante.   

  Sistemul informațional al spațiilor verzi ca rezultantă a lucrărilor de măsurare, identificare, 

inventariere şi cartare a terenurilor definite ca spații verzi, precum si a culegerii de informații 

specifice privind speciile de arbori şi vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi şi 

cantitativi, cuprinde:  

• Harta digitală tip GIS,   

• Banca de date privind spațiile verzi,   

• Liste de nomenclatoare specifice. 

•   

  Baza de date geospațială este realizată în sistemul național de proiecție Stereo 1970 

identificabil în baza de date EPSG sub codul 31700. Datele geospațiale generate în cadrul acestui 

proiect sunt stocate sub forma unor fișiere de tip shapefile. 

 

4.3 Aplicația GIS – soluție informatică care permite vizualizarea datelor 

caracteristice referitoare la terenurile și spațiile verzi inventariate 

  

Baza de date în format GIS a fost introdusă într-o aplicație GIS care permite vizualizarea datelor 

geospațiale în format electronic, precum și realizarea operațiunilor de identificare, măsurare a 

spațiilor verzi de pe raza teritoriului intravilan.   

  

Avantajul și funcționalitatea respectivei aplicații de tip GIS rezultă din posibilitatea de a 

avea o evidență a spațiilor verzi si precum si a arborilor, care poate fi actualizată în funcție de nevoi.   

  

De asemenea, pe baza sistemului GIS se pot genera rapoarte specifice, grafice (hărți 

tematice, diagrame etc.) și/sau textuale (tabele, statistici etc.), având ca scop întreținerea bazei de 

date precum şi asigurarea suportului informatic necesar activității de decizie a Unității 

Administrativ Teritoriale în domeniul gestionarii fondului verde al orașului şi al prioritizării 

activităților specifice (tăieri, toaletări, replantări etc). 
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5 STATISTICI LEGATE CARACTERISTICILE ARBORILOR 
 

5.1 Ponderea Arborilor Dupa DIAMETRU 
 

1 - 5-10cm
34%

2 - 10-20cm
25%

3 - 20-35cm
19%

4 - 35-50cm
10%

5 - > 50cm
11%

6 - < 5cm
1%

1 - 5-10cm

2 - 10-20cm

3 - 20-35cm

4 - 35-50cm

5 - > 50cm

6 - < 5cm

 
 

Nr.Crt. Diametru Numar

1 - 5-10cm 6676

2 - 10-20cm 4838

3 - 20-35cm 3705

4 - 35-50cm 1920

5 - > 50cm 2085

6 - < 5cm 130

19354TOTAL  
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5.2 Ponderea Arborilor dupa INALTIME 
 

 

1 - 1-3m
33%

2 - 15-25m
1%3 - 6-10m

23%

4 - 10-15m
7%

5 - > 25m
0%

6 - 3-6m
36%

1 -   1-3m

2 -   15-25m

3 -   6-10m

4 -   10-15m

5 -   > 25m

6 -   3-6m

 
 

Nr.Crt. Inaltime Numar

1 -  1-3m 6421

2 -  15-25m 243

3 -  6-10m 4341

4 -  10-15m 1345

5 -  > 25m 19

6 -  3-6m 6985

19354TOTAL  
 

5.3 Ponderea Arborilor dupa SPECIE 
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1 nuc - 2224

11%
2 fras in - 2137

11%

3 tei  - 1729
9%

4 artar - 1455
8%

5 tuia  - 1077
6%

6 sa lcam - 1046

5%
7 corcodus - 978

5%

8 platan - 976
5%

9 sa lcie - 919
5%

10 prun - 714
4%

11 vis in - 590
3%

12 castan - 547
3%

13 ca is - 423
2%

14 dud - 401

2%

15 s tejar - 393
2%

16 mar - 365

2%

17 l i liac - 345
2%

18 cata lpa - 241
1%

19 ci res  - 228
1% 20 plop - 210

1%

21 a lbitia - 198

1% 22 a l tele - 2158
11%
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5.3.1 Tabel Centralizator – Specii Arbori 

 

nr.Crt. Speie Numar 

1 nuc 2224 

2 frasin 2078 

3 tei 1367 

4 tuia 1071 

5 salcam 1036 

6 platan 976 

7 corcodus 968 

8 artar 944 

9 salcie 747 

10 prun 714 

11 visin 538 

12 cais 423 

13 castan 420 

14 artar american 390 

15 mar 365 

16 liliac 345 

17 stejar 337 

18 dud 303 

19 catalpa 241 

20 cires 228 

21 albitia 198 

22 tei argintiu 192 

23 plop 172 

24 piersic 153 

25 tei pucios 145 

26 fals otetar 139 

27 ulm 134 

28 brad 126 

29 castan porcesc 124 

30 paulownia 123 

31 otetar 116 

32 sambovita 143 

33 zamosita de Siria 112 

34 pin 99 

35 salcie alba 97 

36 mojdrean 94 

37 rhustyphina 76 

38 dud alb 75 

39 molid 65 

40 gutui 62 

41 paltin de camp 62 

42 salcie creata 62 

43 frasin american 59 

44 artar tataresc 58 

45 visin turcesc 52 

46 stejar rosu american 49 

47 carpen 45 

48 mesteacan 45 

49 magnolie 44 

50 par 41 

51 paltin de munte 38 

52 gladita 37 

53 otetar rosu 37 

54 sanger 36 

55 artar argintiu 34 

56 smochin 31 

57 alun 29 

58 arbore de matase 28 

59 dud negru 23 

60 neidentificata 23 

61 plop negru 21 

62 soc 21 

63 catina 16 

64 forsythia 16 

65 jugastru 16 

66 iasomie 15 

67 teisor 15 

68 artar rosu american 14 

69 plop alb 14 

70 artar rosu 12 

71 hibiscus 11 

72 paltin argintiu 11 

73 corcodus rosu 10 

74 tei cu frunza mare 10 

75 buxus 9 

76 salcam galben 9 

77 catina rosie 8 

78 salcioara 8 

79 spirea 8 

80 paducel 7 

81 corn 5 

82 maces 5 

83 tuia globuloasa 5 

84 ulm american 5 

85 anin 4 

86 arbore lalea 4 

87 glicina 4 

88 ienupar 4 

89 lemn cainesc 4 

90 salcie capreasca 4 

91 uscat 4 

92 castan comestibil 3 

93 chiparos 3 

94 
mana maicii 

domnului 
3 

95 paltan 3 

96 stejar american 3 

97 stejar rosu 3 
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98 agris 2 

99 carmaz 2 

100 dracila 2 

101 lamaita 2 

102 molid argintiu 2 

103 paltin 2 

104 salba japoneza 2 

105 artar american rosu 1 

106 artar italian 1 

107 artarr argintiu 1 

108 calin 1 

109 chiparos de balta 1 

110 curmal 1 

111 ginko biloba 1 

112 hurmuz 1 

113 iulisca 1 

114 laur 1 

115 laur englezesc 1 

116 liliac indian 1 

117 maclura 1 

118 magnilie 1 

119 mimoza 1 

120 photinia 1 

121 plop balsamifer 1 

122 plop chinezesc 1 

123 plop tremurator 1 

124 pluta 1 

125 portocal fals 1 

126 salcam japonez 1 

127 salcie alb[ 1 

128 sia 1 

129 stejar de balta 1 

130 tisa 1 

131 trambita 1 

132 trandafir 1 

133 tuia columnara 1 

134 vita de vie 1 

TOTAL 19354 
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5.4 Ponderea Arborilor dupa PREZENTA RISCULUI 
 

Cu Risc - 884
5%

Fara risc - 18470
95%

Cu Risc - 884

Fara risc -
18470

 
 

 

 

nr.crt. risc numar

1 Cu Risc - 884 884

2 Fara risc - 18470 18470

19354TOTAL  
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5.5 Ponderea Arborilor Dupa VIABILITATE 
 

 

1 Viabil - 18502
96%

2 Uscat Sub 30% -
293
2%

3 Uscat 100% - 245
1%

4 Uscat 30-60% - 223
1%

5 Uscat >60% - 91
0%

1 Viabil - 18502

2 Uscat Sub 30% -
293

3 Uscat 100% - 245

4 Uscat 30-60% - 223

5 Uscat >60% - 91

 
 

nr.crt viabilitate numar

1 Viabil - 18502 18502

2 Uscat Sub 30% - 293 293

3 Uscat 100% - 245 245

4 Uscat 30-60% - 223 223

5 Uscat >60% - 91 91

19354TOTAL  
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5.6 Pondere ARBORI PROTEJATI 
 

1 Neprotejat 
- 16974

88%

2 Protejat -
2380

12%
1 Neprotejat - 16974

2 Protejat - 2380

 
 

 

 

nr.crt. tip numar

1 Neprotejat - 16974 16974

2 Protejat - 2380 2380

19354TOTAL  
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5.7 Ponderea dupa MATURITATEA Vegetatiei Arborescente 
 

 

1 Matur - 15201
79%

2 Tanar - 4153
21%

1 Matur - 15201

2 Tanar - 4153

 
 

 

 

 

 

nr.crt varsta numar

1 Matur - 15201 15201

2 Tanar - 4153 4153

19354TOTAL  
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6 STATISTICI LEGATE CARACTERISTICILE SPATIILOT VERZI 

6.1 Ponderea Spatiilor Verzi in Functie de Cotegoria de Folosinta a 
terenului si Suprafata 

 

32%

7%

10%16%

4%

31%

1 curti constructii

2 ape si stuf

3 cai feratei

4 mixta

5 padure

6 zona verde (D)

 
 

 

 

nr.crt. categorie de folosinta suprafata (mp)

1 curti constructii 396844

2 ape si stuf 86244

3 cai feratei 123148

4 mixta 191631

5 padure 48990

6 zona verde (D) 375717

1222574TOTAL  
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6.2 Ponderea Spatiilor Verzi in functie de ADMINISTRATOR si Suprafata 
 

76%

10%

7%

4%

1%

1%
1%

1 CL Alexandria - 962925mp

2 MT - 124911mp

3 ABA Arges-Vedea - 86244mp

4 Ocolul Silvic Alexandria - 49137mp

5 C.N.A.I.R - 16067mp

6 CJ Teleorman - 8771mp

7 ALTELE

 
 

  
 
 

 

nr.crt. administrator Suprafata(mp)
1 CL Alexandria 932607
2 MT 124386
3 ABA Arges-Vedea 86244
4 Ocolul Silvic Alexandria 48990
5 C.N.A.I.R 13164
6 CJ Teleorman 8771
7 SJU Alexandria 3858
8 MAI 1245
9 MMP 1011

10 Privat - ADP 849
11 MADR 670
12 Curtea de Conturi 309
13 jud. Teleorman 256
14 Episcopia 139
15 CS Alexandria 39
16 Parchetul Teleorman 36

1222574TOTAL

file:///D:/1.LUCRARI/02. __________RLSV___________Alexandria/0000. RLSV DECEMBRIE - FINAL/Statistici/Statistici Spatii Verzi.xlsx
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6.3 Ponderea Spatiilor Verzi in functie de ACCES si Suprafata 
 

 

 

35%

65%

1 Limitat - 423178mp

2 Nelimitat - 799396mp

 
 

 

 

 

 

nr.crt Acces Suprafata (mp)

1 Limitat - 423178mp 423178

2 Nelimitat - 799396mp 799396

1222574Total
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6.4 Ponderea Spatiilor Verzi in Functie de Amenajare 
 

 

59%

41%

1 Amenajat 2 Neamenajat

 
 

 

 

nr.crt. intretinere suprafata (mp)

1 Amenajat 719738

2 Neamenajat 502836

1222574TOTAL  
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6.5 Ponderea Spatiilor Verzi in functie de CATEGORIE SI SUPRAFATA 
 

20%

14%

11%

10%

8%

7%

7%

5%

3%
4%2%2%4%

2%
1%

1 Fasie plantata in lungul cailor de circulatie

2 Parcul Padurea Vedea

3 Spatiu verde aferent institutiilor publice - Cimitire

4 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica -
CF

5 Spatiu verde aferent institutiilor publice - unitati de
invatamant

6 Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu

7 Fasie plantata  in lungul cursurilor de apa

8 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica -
Statie Epurare

9 Alte tipuri de spatii verzi

10 Spatiu verde aferent institutiilor publice

11 Scuar

12 Sere - solarii si pepiniere

14 Baza sau parc sportiv

15 Parc - zona Valahia

16 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica -
zone comerciale
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nr.crt. categorie Suprafata (mp)

1 Fasie plantata in lungul cailor de circulatie 249184

2 Parcul Padurea Vedea 172202

3 Spatiu verde aferent institutiilor publice - Cimitire 136117

4 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - CF 120789

5 Spatiu verde aferent institutiilor publice - unitati de invatamant 95466

6 Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu 89154

7 Fasie plantata  in lungul cursurilor de apa 86244

8 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - Statie Epurare 65322

9 Alte tipuri de spatii verzi 30937

10 Spatiu verde aferent institutiilor publice 28603

11 Scuar 25493

12 Sere - solarii si pepiniere 23877

13 Baza sau parc sportiv - PECO 21809

14 Baza sau parc sportiv 21055

15 Parc - zona Valahia 19429

16 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - zone comerciale 9921

17 Spatiu verde aferent institutiilor publice - locase de cult 5215

18 Spatiu verde aferent institutiilor publice - spital 5170

19 Spatiu verde aferent institutiilor publice - palatul administrativ 4839

20 Fasie plantata in lungul cailor de comunicatii adiacent CFR 2156

21 Spatiu verde aferent institutiilor publice - DGASPC 1986

22 Spatiu verde aferent institutiilor publice - policlinica 1946

23 Teren degradat 1441

24 Spatiu verde aferent institutiilor publice - agentie de mediu 1011

25 Spatiu verde aferent institutiilor publice - IJP Teleorman 693

26 Spatiu verde aferent institutiilor publice - directia agricola 670

27 Spatiu verde aferent institutiilor publice - IJJ Teleorman 552

28 Spatiu verde aferent institutiilor publice - primarie 510

29 Spatiu verde aferent institutiilor publice - ISJ 438

30 Spatiu verde aferent insitutiilor publice - tribunal 345

TOTAL TOTAL 1222574
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7 Parcul Padurea Vedea 
 

 

7.1 Scurt Istoric 
 

Domnul Țării Românești Alexandru Dimitrie Ghica este cel care aprobă la 1834 statutul 

noului oraș și îl întărește apoi în 1840 prin hrisov domnesc. Alexandru Ghica este înmormântat în 

catedrala orașului.  

 

 

Spațiul verde aflat pe malul râului Vedea a constituit încă de la întemeierea noului oraș un loc 

de ieșit la iarbă verde a locuitorilor, de plimbare și relaxare. Marele Dicționar Geografic al României 

alcătuit de George Ioan Lahovary din 1898 consemnează:  
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“Afară de moșie, care este de 2500 de hect. arabile, orașul mai posedă pădurea Bomboreasca 

în întindere de 70 hectare și o braniște de 50 hectare la marginea dinspre NE a orașului, unde este 

locul de petrecere al locuitorilor în timpul verii.”  

Acea „braniște” (pădure rară) este parcul de azi. 

 

 

Actele din arhive dovedesc existența acestui parc-pădure în prima decadă a secolului al XX-

lea. Zeci de ani populația orașului s-a plimbat pe alei și poteci pe sub arborii bătrâni, a mers pe 

malul râului Vedea pentru un picnic sau o partidă de pescuit. După evenimentele din 1989 au 

apărut în perimetrul verde o serie de restaurante și unități de cazare care există și azi. 

 

În ultimii 10 ani autoritățile locale au tot făcut proiecte de reamenajare a acestui spațiu de 

agrement natural, unele planuri incluzând și malurile râului Vedea unde se dorea crearea unei alei 
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de promenadă și a unei piste de biciclete. Ideea e că s-au desfășurat treptat lucrări de amenajare 

peisagistică și s-au efectuat dotări specifice care au condus la imaginea de azi a parcului. 

7.2 Vegetatia Arborescenta si Arbustifera 

Cum acest parc reprezinta un ecosistem separat de cel urban, am facut o analiza speciala in 

vederea stabilirii de statistici referitoare la prezenta vegetatiei arborifere si arbustifere, astfel: 

7.2.1 Tabel Centralizator – Arbori Parc Padurea Vedea 

 
7.2.2 Tabel Centralizator – Arbori Parc Padurea Vedea 
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7.3 Statistici – Arbori si Arbusti – Parc Padurea Vedea 

7.3.1 Specii Arbori Padurea Vedea 
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7.3.2 Statistici – Specii Arbusti Padurea Vedea 
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8 ANEXA 1 – PLANSE SPATII VERZI 

9 ANEXA 2 - VEGETATIE ARBORESCENTA ALEXANDRIA  
 


