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1. INTRODUCERE 
  

Sistemul de evidenţă şi gestiune a patrimoniului spaţiilor verzi reprezintă Registrul spatiilor verzi 

din intravilanul localităților care se întocmește in baza următoarelor acte normative: 

- Legea nr.24/15.01.2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1466/2010, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice si locuințelor nr. 1549/2008, privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 

Registrului local al spatiilor verzi; 

- Legea nr. 313/2009, din 12/10/2009, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007,  

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane; 

- Legea 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 

si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților. 

 Prezenta lucrare se desfasoara in mai multe etape, prezenta predare facand obiectul etapei I. 

 Pentru ducerea la îndeplinire a lucrării au fost folosite următoarele piese puse la dispozitie 

de beneficiar: 

- Planuri desenate ale proiectelor in derulare in zona care face obiectul etapei I; 

- Planuri topografice in format digital pentru  zona care face obiectul etapei I. 

 

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, 

publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009. Legea nr. 

24/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007. 

 Registrul local al spatiilor verzi are ca scop administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localităților, in vederea asigurării calităţii factorilor de mediu si a stării de sănătate a populației.  

 Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților:  

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;  

b) spatii verzi publice de folosința specializata:  

 1. grădini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expoziționale, zone 

ambientale si  de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;  

 2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, scoli, unităţi sanitare sau de 

protecție sociala, instituții, edificii de cult, cimitire;  

 3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;  

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze 

sportive;  

d) spatii verzi pentru protecția lacurilor si cursurilor de apa;  

e) culoare de protecție fata de infrastructura tehnica;  

f) păduri de agrement; 

g) pepiniere si sere. 

 Obligația organizării si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autorităților 

administrației publice locale.   

 Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informațional care cuprinde datele tehnice ale 

tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate, informaţii despre terenurile 

degradate care pot fi amenajate ca spatii verzi si despre arborii existenți pe teritoriul intravilanului 

localitatilor.   

 Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi făcute publice si vor putea fi consultate la sediile 

autorităților administrației publice locale.   

 



 

 

2. PREZENTARE GENERALA 
 

 Lucrarea "Sistem de evidenţă şi gestiune a patrimoniului spaţiilor verzi “ din intravilanul 

Orașului Ineu, se deruleaza pe parcursul mai multor luni ale anului 2017, in mai multe etape, 

prezenta fiind prima etapa a lucrarii, masuratorile fiind executate in luna octombrie 2017, conform 

contractului de executare de servicii nr. 99/06.10.2017. 

 După discuțiile cu beneficiarul lucrării si analizarea zonelor determinate ca spatii verzi, s-a 

realizat in teren recunoașterea imobilelor si a străzilor din intravilanul localității si s-a început 

efectiv munca pentru realizarea prezentei lucrări. 

 Lucrarea are doua etape, care începând cu un moment dat s-au derulat in paralel, acestea 

fiind: 

- Lucrări de teren; 

- Lucrări de birou. 

 Din discuțiile cu beneficiarul lucrării am constatat ca pe teritoriul UAT Ineu, in cadrul etapei 

I, exista un arbore în incinta stadionului, lângă sala de sport, un exemplar de tisa (Taxus baccata L.) 

declarat monument prin Hotărârea nr. 1 a Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura judeţului 

Arad (arbore secular cu vârsta de 600 ani). 

 Pe teren pentru măsurătorile topografice necesare etapei I, nu au fost intampinate probleme 

decat in mica masura, in albia Râului Crișul Alb datorita stării neîngrijite a terenului, zona 

respectiva fiind o zona plina de vegetatie, greu neaccesibila. 

 In zona solicitata ca etapa I a prezentei lucrari, au fost masurate doua obiective importante 

ale orasului Ineu, Baza sportiva CS Ineu si partial Parcul Central Dendrologic al orasului Ineu. 

 Parcul dendrologic reprezinta o atractie datorita numarului mare de specii de pomi, a 

inaltimilor acestora si a varstei acestora. 

 Arborele declarat monument al naturii din incinta bazei sportive are o inaltime de 13 m si un 

diametru de 109 cm. 

 

 
Tisa (Taxus baccata L.) 

 



 

 

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR EXECUTATE 
 

3.1 Lucrările de teren 

  

 In teren au fost executate masuratori topografice totale pe toata zona care se preda in 

prezenta etapa, pentru determinarea spatiilor verzi, precum si a imobilelor cu folosința specializata 

care se încadrează in categoria imobilelor care aparțin domeniului public sau privat al statului, 

instituțiilor publice, licee, scoli, grădinițe, lacase de cult, cimitire, baze sportive, grădini publice, 

piețe, etc. 

 Măsurătorile s-au executat cu aparatura GPS Trimble R10, si cu ajutorul stațiilor Leica 

Systems si au constat ridicarea elementelor necesare întocmirii suportului topografic, pe toate 

tramele stradale pentru identificarea spatiilor verzi, a arborilor, a gardurilor vii, precum si 

terenurilor degradate care pot fi transformate in spatii verzi. Toate elementele măsurate s-au 

reprezentat pe schițe de teren care ulterior au stat la baza lucrărilor de birou. 

  După ce au fost realizate măsurătorile zonei si a imobilelor cuprinse in aceasta etapa, s-a 

realizat identificarea spatiilor verzi, a arborilor si a gardurilor vii, fiecare in parte având deja alocat 

un număr unic de identificare care corespunde punctului măsurat in teren cu aparatura de 

specialitate. 

 Pentru identificarea arborilor si  a gardurilor vii s-au realizat fise de teren pe care sa fie 

notate următoarele informații: 

- Numărul unic de identificare al arborelui; 

- Denumirea științifica a arborelui; 

- Denumirea populara a arborelui; 

- Diametrul tulpinii, măsurat la înălțimea de  aproximativ 1.3 m; 

- Înălțimea estimata a arborelui; 

- Riscurile potențiale (referitor la posibilitatea caderii ramurilor, sa se rupă arborele, 

etc.) 

- Starea de viabilitate(de sănătate) a arborelui; 

- Gradul de întreținere a arborelui; 

- Observațiile referitoare la respectivul arbore. 

 Arborii care nu au putut fi măsurați fizic cu aparatura de specialitate datorita diverselor 

piedici întâmpinate in teren (vehicule parcate, zone cu tufaris des, etc.), au fost măsurați si 

poziționați in plan prin masuratori directe cu ruleta, raportați la elemente măsurate fizic in teren 

(colturi de clădiri, stâlpi, alți arbori, etc.) 

 

3.2 Lucrările de birou 

 

 Lucrările de birou au fost partea cea mai laborioasa a prezentei lucrări si o data cu 

completarea măsurătorilor pe anumite zone sau imobile si identificarea arborilor in teren, s-a 

lucrat in paralel astfel încât neconcordantele constatate au putut fi remediate in teren. 

  Lucrările de birou au constat in realizarea prelucrărilor măsurătorilor din teren, care s-a 

executat cu softuri specializate, Trimble Geo Office, Leica Geo Office sau Toposys, si determinarea 

coordonatelor x,y,z a punctelor măsurate pentru realizarea suportului topografic. 

 Raportarea punctelor in plan s-a realizat in softul Autocad cu ajutorul căruia s-au realizat si 

desenele aferente tramelor stradale si a imobilelor măsurate. 

 Partea grafica ce reprezintă aliniamentele stradale, respectiv limitele de proprietate a 

imobilelor si construcțiilor aferente au fost măsurate efectiv in teren si desenata total, 



 

 

reprezentându-se pe plan spatiile verzi, terenurile degradate care are pot fi amenajate ca spatii 

verzi, trotuare, santuri amenajate, carosabilul străzilor precizându-se natura imbracamintii ei si 

alte construcții si elemente existente pe teren, astfel încât am avut posibilitatea de a le exclude din 

terenul spațiu verde suprafețele rezultate fiind fără construcții. 

 O data realizate desenele respective cu ajutorul softurilor AutocadMap si SQLServer s-a 

realizat baza de date care este suportul Registrului spatiilor verzi. 

 Informațiile despre arbori culese in teren si notate pe fise au fost încărcate manual si 

importate in baza de date. 

 Baza de date s-a realizat sub forma tabelara unde pe lângă datele culese automat din 

desenele realizate s-au completat manual toate informațiile necesare completării Registrului 

spatiilor verzi, si anume, denumirile imobilelor măsurate, a adreselor imobilelor despre care am 

avut cunoștința, echiparea edilitara a terenurilor, etc. 

 După ce baza de date a fost încărcată si s-au făcut verificările necesare pentru a nu exista 

erori, se pot realiza anumite interogări ale acesteia pe specificul prezentei lucrari. 

 La finalul lucrării s-au generat Fisele spațiilor verzi, distinct pentru imobilele măsurate si 

pentru aliniamentele stradale. 

 Fisele spatiilor verzi cuprind informații despre terenul pe care este amplasat spațiul verde, 

despre proprietari, modul de administrare al terenului, suprafața spațiului verde, si informații 

despre vegetatia existenta. 

 

 

3.3 Cantitățile de lucrări realizate 
 

 La finalul lucrărilor de teren si de birou, pentru etapa I, s-au realizat următoarele cantități de 

lucrări: 

- s-a identificat suprafața de 43051 mp (4.3051 ha) spatii verzi pe zona masurata; 

- s-a identificat suprafața de 3329 mp (0.3329 ha) teren degradat care poate fi amenajat ca 

spatiu verde; 

- au fost măsurate 2 imobile cu folosința specializata;  

- au fost măsurate 4 aliniamente stradale; 

- au fost identificate 60 de specii de arbori si garduri vii; 

- au fost identificați si măsurați 511 arbori si arbusti; 

- au fost identificate si măsurate 4 aliniamente de garduri vii; 

- au fost generate 6 Fise ale spatiilor verzi. 



 

 

4. DESCRIEREA  SISTEMULUI  INFORMAȚIONAL  GIS 
 

4.1 Baza de date: 

Baza de date GIS aferentă Registrului Spatii Verzi Ineu este creată în fișiere de tip SQLites spațială 

distinct pe fiecare tip de entitate geografica împreuna cu atributele care sunt specifice acelei 

entități. Acestea se găsesc în directorul GIS/SQLite. 

C:\Registru Spatii Verzi 

 
 

 
Pentru vizualizare datelor se utilizează aplicația Qgis. In directorul QGIS se află salvat proiectul ce 

conține ;legătura către tabele bazei de date Registru spațiu verde. 

In directorul KML s-a salvat un proiect de tip fișier kml care se poate deschide in Google Earth si 

care conține un set de informații din baza de date spațială Registru Spatii Verzi. 

 



 

 

 

4.2 Structura tabelelor bazei de date: 
Nume Tabela:  Ape  

Tipul de geometrie: Poligon 

FID bigint Identificator 

Geom geometry Geometrie 

Denumire nvarchar Denumire apa, canal, balta 

Categoria nvarchar Categoria 

Localizare nvarchar Localizare 

ModAdministrare nvarchar Modul de administrare 

TipProprietate nvarchar Tipul de proprietate 

Observatii nvarchar Observatii 

 
Nume Tabela:  Arbori  

Tipul de geometrie: Punct 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator arbore 

Geom geometry Geometrie arbore 

NrPunct nvarchar(100) Numarul Punctului 

DenumireStiintifica nvarchar(1000) Denumire stiintifica arbore 

DenumirePopulara nvarchar(1000) Denumire populara arbore 

Diametru decimal(18,3) Diametru arbore 

Inaltime decimal(18,3) Inaltime arbore 

Viabilitate nvarchar(100) Viabilitate arbore 

Riscuri nvarchar(1000) Riscuri arbore 

GradIntretinere nvarchar(1000) Grad Intretinere arbore 

Observatii nvarchar(1000) Observatii arbore 

AfectatiDeProiecteInDerulare nvarchar(1000) ArboriAfectatiDeProiecteInDerulare 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

StradaID int Identificator strada 

SIRUTA int Identificator Localitate 

TipStrada nvarchar(20) Tip Strada 

Judet nvarchar(8000) Denumire Judet 

Resedinta varchar(50) Denumire Resedinta 

Localitate nvarchar(80) Denumire Localitate 

LimitaPropID bigint Identificator Limita Proprietati 

Denumire nvarchar(1000) Denumire Limita Proprietati 

 



 

 

Nume Tabela:  Axe Strazi 

Tipul de geometrie: Linie 

 

FID bigint Identificator axa strada 

StradaID int Identificator strada 

TipStrada nvarchar(1000) Tip Strada 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

DenumireAnt nvarchar(100) Denumire Anterioara Strada 

LocalitateID int Identificator Localitate 

TipPavaj nvarchar(50) Tip Pavaj 

Latime decimal Latime Axa Strada 

Localitate nvarchar(80) Denumire Localitate 

Geom geometry Geometrie axa strada 

 

Nume Tabela:  Constructii 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

   

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Constructie 

Geom geometry Geometrie Constructie 

DENUMIRE nvarchar(120) Denumire Constructie 

 
Nume Tabela:  Drum 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Drum 

Geom geometry Geometrie Drum 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

TipDrum varchar(50) Tip Drum 
 

Nume Tabela:  GardViu 

Tipul de geometrie: Linie 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Gard Viu 

Geom geometry Geometrie Gard Viu 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

DenumireStiintifica nvarchar(1000) Denumire stiintifica arbore 

DenumirePopulara nvarchar(1000) Denumire populara arbore 

GradDeIntretinere nvarchar(1000) Grad De Intretinere 

Observatii nvarchar(1000) Observatii 

 

 

 

 

 



 

 

Nume Tabela:  LimitaProprietati 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Limita Proprietati 

Geom geometry Geometrie Limita Proprietati 

SuprafataAct numeric(18,6) Suprafata Act 

SuprafataCF numeric(24,3) Suprafata CF 

NrActProp nvarchar(100) Nr Act Prop 

DataActProp NULL Data Act Prop 

NrCadastral varchar(50) Nr Cadastral 

Intravilan bit Intravilan 

SectorID int Identificator Sector 

NrCFVechi nvarchar(2000) Nr CF Vechi 

NrTopo nvarchar(8000) Nr Topo 

TipProp nvarchar(100) Tip Proprietate 

Mentiuni nvarchar(1000) Mentiuni 

AMPLASARE nvarchar(104) AMPLASARE 

CodSector varchar(50) Cod Sector 

NrCFNou nvarchar(2000) Nr CF Nou 

Denumire nvarchar(1000) Denumire Limita Proprietati 

Categorie nvarchar(1000) Categorie Limita Proprietati 

Judet nvarchar(8000) Denumire Judet 

Resedinta varchar(50) Denumire Resedinta 

Siuruta int Identificator Localitate 

Localitate nvarchar(80) Denumire Localitate 

StradaID bigint Identificator strada 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

TipStrada nvarchar(20) Tip Strada 

Nr nvarchar(100) Numar Adresa 

Bloc nvarchar(100) Bloc Adresa 

Scara nvarchar(100) Scara Adresa 

 



 

 

Nume Tabela:  Proiecte 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

   

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Proiect 

Geom geometry Geometrie Proiect 

Denumire nvarchar(1000) Denumire Proiect 

StradaID int Identificator strada 

TipProiect nvarchar(100) Tip Proiect 

Stare nvarchar(100) Stare Proiect 

NumeTabela PuncteMasurate Punct 

   
Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Punct Masurat 

Geom geometry Geometrie Punct Masurat 

NrPunct nvarchar(100) Nr Punct 

 
Nume Tabela:  PuncteMasurate 

Tipul de geometrie: Punct 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Punct Masurat 

Geom geometry Geometrie Punct Masurat 

NrPunct nvarchar(100) Nr Punct 

 
Nume Tabela:  Sectoare 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Sector 

Geom geometry Geometrie Sector 

NumeTabela SpatiiVerzi Poligon 

   
Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Spatiu Verde 

Geom geometry Geometrie Spatiu Verde 

DenumireSPV nvarchar(1000) Denumire Spatiu Verde 

TipProprietate nvarchar(100) Tip Proprietate 

ModAdministrare nvarchar(100) Mod Administrare 

RegUrban nvarchar(1000) Reg Urban 

Observatii nvarchar(1000) Observatii 

LimitaPropID bigint Identificator Limite Proprietati 

Denumire nvarchar(100) Denumire Strada 

 



 

 

Nume Tabela:  SpatiiVerzi 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Spatiu Verde 

Geom geometry Geometrie Spatiu Verde 

DenumireSPV nvarchar(1000) Denumire Spatiu Verde 

TipProprietate nvarchar(100) Tip Proprietate 

ModAdministrare nvarchar(100) Mod Administrare 

RegUrban nvarchar(1000) Reg Urban 

Observatii nvarchar(1000) Observatii 

LimitaPropID bigint Identificator Limite Proprietati 

Denumire nvarchar(100) Denumire Strada 

 
Nume Tabela:  Taluz 

Tipul de geometrie: Linie 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Taluz 

Geom geometry Geometrie Taluz 

DenumireSPV NULL Denumire Taluz 

 
Nume Tabela:  Terenuri 

Tipul de geometrie: Poligon 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Teren 

Geom geometry Geometrie Teren 

Denumire nvarchar(1000) Denumire Teren 

Localizare nvarchar(1000) Localizare 

TipCategorie nvarchar(1000) Tip Categorie 

TipProprietate nvarchar(100) Tip Proprietate 

GradDegradare nvarchar(100) Grad Degradare 

Observatii nvarchar(1000) Observatii 

 
Nume Tabela:  TerenuriDegradate 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Teren 

Geom geometry Geometrie Teren 

Denumire nvarchar(1000) Denumire Teren 

 



 

 

Nume Tabela:  TramaStradala 

Tipul de geometrie: Poligon 
 

   

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Trama 

Stradala 

Geom geometry Geometrie Trama Stradala 

Denumire nvarchar(1000) Denumire Trama Stradala 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

 

 
Nume Tabela:  Trotuare 

Tipul de geometrie: Poligon 

 

   

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator Trotuar 

Geom geometry Geometrie Trotuar 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

 

Nume Tabela:  UtilitatiStrada 

Tipul de geometrie: Linie 

 

   

Denumire camp Tipul de data Descriere 

FID bigint Identificator axa strada 

Geom geometry Geometrie axa strada 

Strada nvarchar(100) Denumire Strada 

APA smallint APA 

CANAL smallint CANAL 

ELECTRIC smallint ELECTRIC 

GAZ smallint GAZ 

TERMO smallint TERMO 

TEL smallint TEL 

 



 

 

5. DESCRIEREA VEGETAŢIEI  
 

5.1 Generalitati 

În spațiile verzi (parcul dendrologic, aliniamente stradale, zona digului stâng al Râului Crişul 

Alb și altele) din Oraşul Ineu, au fost identificate cu ocazia realizării lucrarilor pentru Elaborarea 

Registrului local al spatiilor verzi, 60 de unități taxonomice (specii, varietăți și cultivaruri) de arbori 

şi arbuști, spontane sau  cultivate, dispuse sub formă de exemplare izolate, aliniamente, grupuri de 

arbori sau arbuști, garduri vii. Au fost identificate 511 exemplare de arbori sau arbuşti şi patru 

garduri vii. 

Menționăm că dendroflora zonei studiate nu cuprinde inventarul speciilor aflate în afara 

domeniului public alăturat,  în curțile private sau pe talvevul Crişului Alb. 

La fiecare exemplar lemnos (arbore, arbust), s-a notat denumirea științifică actuală (chiar 

dacă unele sunt mai cunoscute după vechea denumire), denumirea sau denumirile populare mai 

uzuale și specifice zonei, diametrul (cm), înălțimea (m), viabilitatea, riscuri posibile și uneori unele 

observații. La gardurile vii s-au notat aceleaşi elemente, mai puţin  diametrul. 
 

Denumirile științifice ale speciilor au fost actualizate, conform cu site-ul www.theplantlist.org, iar 

la identificarea dar și la descrierea speciilor s-a utilizat literatura recentă de specialitate: 

 CLINOVSCHI FLORIN 2005. Dendrologie. Suceava Edit. Universităţii Suceava; 

 HERBEI LĂCRIMIOARA ADLA, HERBEI CIPRIAN DINU, HERBEI GHENADIE 2004. Mic ghid de 

dendrologie forestieră. Arad, Edit. Gutemberg Univers; 

  ILIESCU Ana-Felicia 1998. Arboricultură ornamentală. Bucureşti, Edit. Ceres; 

 STĂNESCU VICTOR 1979. Dendrolodie. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică; 

  STĂNESCU V., ŞOFLETEA N., POPESCU Oana 1997. Flora forestieră lemnoasă a României. 
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Diametrul a fost măsurat la înălțimea de 1,3 m, așa cum se practică uzual. S-a utilizat clupa 

forestieră și măsurarea s-a făcut pe categorii de diametre, din cm în cm. În situația în care trunchiul 

a prezentat ovalitate, s-a măsurat diametrul pe două direcții perpendiculare și s-a făcut media, care 

a fost notată în fișă. La exemplarele cu diametrul mai mare de 80 cm, s-a măsurat circumferința la 

1,3 m înălțime cu ruletă metalică și s-a determinat diametrul prin calcul. În situația exemplarelor 

mai scunde de 1,5 m și cu diametrul mai mic de 2 cm, s-a notat totuși diametrul de 1 sau 2 cm.  
 

Înălțimea exemplarelor s-a măsurat la aproximativ 15-20 % din exemplare cu dendrometrul cu 

pendul sau cu hipsometrul Haglöf. La restul exemplarelor înălţimea s-a apreciat vizual în funcţie de 

cea a exemplarelor măsurate sau a altor obiective (clădiri, stâlpi, etc). 
 

Starea de viabilitate a exemplarelor a fost apreciată pe o scară de la 1 la 6: 

1-Foarte bună – exemplare sănătoase, cu creștere viguroasă, bine conformate, fără răni sau urme de 

boli și agenți fitopatogeni, optim amplasate în teren; 

 2-Bună – exemplare sănătoase, cu creștere bună, relativ bine conformate, fără răni sau urme de 

boli și agenți fitopatogeni periculoși, relativ optim amplasate în teren; 

3-Medie – exemplare cu creșteri anuale medii, nu foarte bine conformate, cu răni sau urme de boli 

și agenți fitopatogeni, care însă nu sunt în măsură să deterioreze prea mult starea de vegetație, 

amplasarea în teren nu întotdeauna optimă; 



 

 

 4-Slabă – exemplare cu creșteri anuale slabe, rău conformate, cu răni, cu scorburi, cu urme de boli 

(iască, lujeri uscați, frunze pătate, etc.) sau de atacuri ale unor insecte care pot afecta serios 

viabilitatea exemplarului, amplasate în condiții improprii de vegetație (la umbra altor exemplare, 

prea înghesuite, prea aproape de fundația unor clădiri, garduri, stâlpi, etc.); exemplare îmbătrânite 

cu stare lâncedă de vegetație, adesea cu licheni pe ramuri; exemplare cu grad de uscare mai mic de 

70%. 

5-Aproape uscat – exemplare care prezintă un grad de uscare mai mare de 70%. 

 6-Uscat – exemplare uscate. 

În parcul dendrologic s-a ţinut seama de vârsta apreciată şi existenţa unor elemente ca vârfuri 

uscate, putregai la baza tulpinii, scorburi, etc. 

Riscurile posibile. Acestea au fost notate la exemplarele la care, analizate vizual, s-au putut 

constata unele aspecte care ar putea prezenta un posibil pericol. Principalele riscuri precizate sunt: 

ruperea ramurilor mai groase din coronament, ruperea coroanei, ruperea sau chiar căderea 

arborelui, dezbinarea acolo unde există 2 sau mai multe tulpini și zona de contact dă semne de 

fisură, sau unde sunt ramuri groase dispuse într-un unghi mare. La aprecierea riscurilor s-a avut în 

vedere unele răni mai vechi, scorburile mari, evidențierea putregaiului interior prin iasca de la 

exterior, prezența în coroană a unor ramuri uscate, arbori aproape uscați sau uscați, exemplare cu 

înclinare mare, exemplarele de dimensiuni mari, cu coroane largi, exemplare tăiate în scaun în 

urmă cu câțiva ani, care au dezvoltat ramuri viguroase ce se pot desprinde de la locul toaletării. 

Riscul nu a fost asociat cu starea de viabilitate, decât în cazul arborilor aproape uscați sau uscați și 

care prin dimensiuni prezentă pericol. Pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, 

arborii prevăzuți cu risc trebuie analizați punctual și luate măsurile care se consideră că se impun. 

Menționam că vânturile puternice, furtunile, lucrări care duc la tăierea unei părți din rădăcina 

arborelui, sau rănirea trunchiului, pot duce la ruperea și căderea de ramuri sau chiar exemplare și 

din rândul celor nemenționate cu risc. Deoarece o analiză vizuală a unui exemplar nu este 

întotdeauna în măsură să surprindă toate riscurile posibile (arborele poate arăta bine la exterior și 

să aibă putregai în interior, fie că are o rană mai veche undeva în coroană, fie că are o parte din 

rădăcini putrezite, etc.), și având în vedere că unele posibile riscuri pot apărea în viitor din varii 

motive, este indicat ca reaprecierea acestor riscuri posibile să se facă la intervale de timp nu foarte 

mari (3-5 ani). Majoritatea exemplarelor cu riscuri se găsesc în parcul dendrologic care cuprinde 

mulţi arbori seculari. 
 

La observații s-au notat, acolo unde a fost cazul, diverse aspecte cum ar fi prezenţa putregaiului, a 

scoarţei zdrelite, a coroanei nespecifice (lăbărţată, diformă, globuloasă, etc.) sau a copleşirii 

datorate arborilor vecini. Nu au fost semnalaţi dăunători biotici în afară de rugina castanului 

porcesc.  

Dintre exemplarele de arbori considerăm ca deosebiti cei cu diametre mari  de peste 80 cm, cu 

înălţimi de peste 25 m şi varste înaintate.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Obiective importante 

Parcul dendrologic Ineu este considerat unul dintre obiectivele turistice ale zonei pentru 

diversitatea speciilor forestiere, vârsta acestora (unele menţionate ca având peste 400 ani) şi 

amenajarea interioară (alei pavate, locuri de joacă pentru copii şi amplasarea unor statui). La 

intrarea în parc este amplasată tăbliţa prezentată mai jos. 
 

 
 

 În Ineu, în incinta stadionului, lângă sala de sport, se găseşte un exemplar de tisa (Taxus baccata L.) 

declarat monument prin Hotărârea nr. I a Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura judeţului 

Arad (arbore secular cu vârsta de 600 ani).  Cu ocazia inventarierii s-a constatat că arborele este 

împrejmuit, are diametrul de  109 cm (circumferinţa de 343 cm) şi înălţimea de 12,7 m. Prezenta 

acestui exemplar este semnalată prin tăbliţa pe care o prezentăm mai jos. 

 

 



 

 

5.3 Speciile existente  

Mai jos prezentăm speciile inventariate pe grupe, familii, denumiri şi categorii. 

Grupa  Familia 
Denumire specie 

Categoria 
Ştiinţifică Populară 

Gymnospermae Abies Abies alba Mill. Brad  Arbore 

Angiospermae Aceraceae Acer campestre L. Jugastru Arbore 

Angiospermae Aceraceae Acer negundo L. Arţar american Arbore 

Angiospermae Aceraceae Acer platanoides "Crison King". Arţar cu frunză roşie Arbore 

Angiospermae Aceraceae Acer platanoides L. Arţar (Paltin de câmp) Arbore 

Angiospermae Aceraceae Acer pseudoplatanus L. Paltin (Paltin de munte) Arbore 

Angiospermae 
Hipocastanacea

e 
Aesculus hippocastanum L.  Castan porcesc Arbore 

Angiospermae Simaroubaceae 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle 
Cenuşer (Oţetar fals) Arbore 

Angiospermae Leguminosales Albizzia julibrissin Durazz. 
Arborele de mătase 

(Albiţie) 
Arbore 

Angiospermae Leguminosales Amorpha fruticosa L. Salcâm mic (Amorfă) Arbust 

Angiospermae Buxaceae Buxus serpenvirens L Chimişir (Merişor) Arbust 

Angiospermae Betulaceae Carpinus betulus L. Carpen Arbore 

Angiospermae Juglandales Carya ovata (Mill.) K. Kooch. Caria Arbore 

Angiospermae Bignoniaceae Catalpa bignonioides Walter Catalpă Arbore 

Angiospermae Ulmaceae Celtis australis L. Sâmovină Arbore 

Gymnospermae Cupressaceae 
Chamecyparis lawsoniana 

(Murr.). Part "Elwoodii" 
Chiparos de california Arbore/ arbust 

Gymnospermae Cupressaceae 
Chamecyparis lawsoniana 

(Murr.). Part "Glauca" 
Chiparos de california Arbust 

Angiospermae Celastraceae Evonymus japonicus Thunb. Salbă japoneză Arbust 

Angiospermae Oleaceae Fraxinus excelsior L.  Frasin comun  Arbore 

Angiospermae Malvaceae Hibiscus sinosyriacus L.H. Baile 
Hibiscus (Zămoriţă de 

Siria) 
Arbust 

Angiospermae Juglandales Juglans nigra L.   
Nuc american (Nuc 

negru) 
Arbore 

Angiospermae Juglandales Juglans regia L.   Nuc comun Arbore 

Angiospermae Oleaceae Ligustrum vulgare L. Lemn câinesc  Arbust 

Angiospermae Magnoliaceae Magnolia Kobus DC. Magnolia Kobus Arbore 

Angiospermae Rosaceae Malus sylvestris (L.) Mill. Măr pădureţ Arbore 

Angiospermae Urticales Morus alba L. Dud alb Arbore 

Angiospermae Urticales Morus nigra L. Dud negru Arbore 

Angiospermae 
Scrophulariace

ae 

Paulownia tomentosa (Trunb.) 

Steud. 
Paulownia Arbore 

Gymnospermae Picea Picea abies (L.) Karst. Molid  Arbore 

Gymnospermae Picea 
Picea pungens Engelm." 

Argentea" 
Molid argintiu Arbore 

Gymnospermae Pinus Pinus nigra J.F. Arnold. Pin negru Arbore 

Gymnospermae Pinus 
Pinus ponderosa Douglas ex C. 

Lawson 
Pin galben Arbore 



 

 

Angiospermae Platanaceae 
Platanus hybrida Brot., P. x 

acerifolia (Ait) Wild. 
Platan Arbore 

Gymnospermae Cupressaceae Platycladus orientalis (L.) Franco Tuia (Arborele vieţii) Arbore/arbust 

Angiospermae Salicales Populus nigra L. "Italica" Plop negru piramidal Arbore 

Angiospermae Salicales Populus x canadensis Moench. Plop euramerican Arbore 

Angiospermae Rosaceae Prunus armeniaca L. Cais Pom fructifer 

Angiospermae Rosaceae Prunus avium L. Cireş Pom fructifer 

Angiospermae Rosaceae Prunus cerasifera Erhr. Corcoduş Arbore 

Angiospermae Rosaceae Prunus cerasifera var. "Pissardii"   Corcoduş roşu Arbore 

Angiospermae Rosaceae Prunus cerasus L. Vişin Pom fructifer 

Angiospermae Rosaceae Prunus domestica L. Prun Pom fructifer 

Angiospermae Rosaceae 
Prunus laurocerasus "Lusitanica 

angustifolium" 
Lauocireş Arbust 

Angiospermae Rosaceae Prunus persica  L. (Batsch.) Piersic Pom fructifer 

Gymnospermae Pinaceae 
Pseudotsuga menziensii (Mirbel) 

Franco.  
 Duglas (Duglas verde) Arbore 

Angiospermae Rosaceae Pyrus communis L. Păr Pom fructifer 

Angiospermae Fagaceae Quercus robur f. fastigiata (Lam.)   Stejar columnar Arbore 

Angiospermae Fagaceae Quercus robur L.  
Stejar pedunculat 

(Tufan) 
Arbore 

Angiospermae Fagaceae Quercus rubra L. Stejar roşu Arbore 

Angiospermae Anacardiaceae Rhus typhina L. Oţetar roşu Arbore/arbust 

Angiospermae Leguminosales Robinia pseudoacacia L.  Salcâm Arbore 

Angiospermae Salicales Salix babylonica L. Salcie pletoasa Arbore 

Angiospermae Salicales Salix caprea "Pendula" Salcie căprească Arbust 

Angiospermae Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Soc comun Arbust 

Angiospermae Oleaceae Syringa vulgaris L. Liliac Arbust 

Gymnospermae Taxaceae Taxus baccata L.  Tisa Arbore 

Gymnospermae Cupressaceae Thuja occidentalis (L.) Tuie Arbore/arbust 

Angiospermae Tiliaceae Tilia cordata Mill. Tei de deal Arbore 

Angiospermae Tiliaceae Tilia platyphyllos Scop Tei cu frunză mare  Arbore 

Angiospermae Ulmaceae Ulmus laevis Pall. Velniş (Vânj) Arbore 

** Toate speciile inventariate sunt prezentate in Volumul III - Descrierea speciilor de arbori.  



 

 

6. DATE STATISTICE  
 

6.2 Date statistice  

Speciile de arbori identificate  

Nr. 

crt. 

Denumire specie Nr. 

exemplare Ştiinţifică Populară 

1 Tilia platyphyllos Scop. Tei cu frunză mare 56 

2 Acer pseudoplatanus L. Paltin (Paltin de munte) 43 

3 Pseudotsuga menziensii (Mirbel) Franco. Duglas (Duglas verde) 41 

4 Prunus cerasifera var. "Pisasrdii" Corcoduş roşu 29 

5 Tilia cordata Mill. Tei de deal 28 

6 Aesculus hippocastanum L. Castan porcesc 27 

7 Fraxinus excelsior L. Frasin comun 24 

8 Prunus domestica L. Prun 21 

9 Robinia pseudoacacia L. Salcâm 18 

10 Juglans regia L. Nuc comun 17 

11 Acer platanoides L. Arţar (Paltin de câmp) 14 

12 Juglans nigra L. Nuc american (Nuc negru) 14 

13 Acer campestre L. Jugastru 13 

14 Abies alba Mill. Brad 12 

15 Prunus persica  L. (Batsch.) Piersic 11 

16 Prunus cerasus L. Vişin 10 

17 Thuja occidentalis (L.) Tuie 10 

18 Populus nigra L. "Italica" Plop negru piramidal 9 

19 Morus nigra L. Dud negru 8 

20 Picea abies (L.) Karst. Molid 8 

21 Platanus hybrida Brot., P. x acerifolia (Ait) Wild. Platan 7 

22 Quercus rubra L. Stejar roşu 6 

23 Buxus serpenvirens L Chimişir (Merişor) 5 

24 Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson Pin galben 5 

25 Platycladus orientalis (L.) Franco Tuia (Arborele vieţii) 5 

26 Prunus laurocerasus "Lusitanica angustifolium" Laurocireş 5 

27 Quercus robur L. Stejar pedunculat (Tufan) 4 

28 Quercus robur f. fastigiata (Lam.) Stejar columnar 4 

29 Ulmus laevis Pall. Velniş (Vânj) 4 

30 Acer platanoides "Crison King". Arţar cu frunză roşie 3 

31 Carya ovata (Mill.) K. Kooch, Caria 3 

32 Morus alba L. Dud alb 3 

33 Picea pungens Engelm." Argentea" Molid argintiu 3 

34 Populus x canadensis Moench. Plop euramerican 3 

35 Prunus armeniaca L. Cais 3 

36 Prunus avium L. Cireş 3 

37 Prunus cerasifera Erhr. Corcoduş 3 

38 Syringa vulgaris L. Liliac 3 

39 Catalpa bignonioides Walter Catalpă 2 



 

 

40 Celtis australis L. Sâmovină 2 

41 
Chamecyparis lawsoniana (Murr.) Part 

"Elwoodii" 
Chiparos de california 2 

42 Hibiscus sinosyriacus L.H. Baile Hibiscus (Zămoşiţă de Siria) 2 

43 Carpinus betulus L. Carpen 2 

44 Pyrus communis L. Păr 2 

45 Salix caprea "Pendula" Salcie căprească 2 

46 Taxus baccata L. Tisa 2 

47 Acer negundo L. Arţar american 1 

48 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Cenuşer (Oţetar fals) 1 

49 Albizzia julibrissin Durazz. 
Arborele de mătase 

(Albiţie) 
1 

50 Amorpha fruticosa L. Salcâm mic (Amorfă) 1 

51 Chamecyparis lawsoniana (Murr.). Part "Glauca" Chiparos de california 1 

52 Evonymus japonicus Thunb. Salbă japoneză 1 

53 Ligustrum vulgare L. Lemn câinesc 1 

54 Magnolia Kobus DC. Magnolia Kobus 1 

55 Malus sylvestris (L.) Mill. Măr pădureţ 1 

56 Paulownia tomentosa (Trunb.) Steud. Paulownia 1 

57 Pinus nigra J.F. Arnold. Pin negru 1 

58 Rhus typhina L. Oţetar roşu 1 

59 Salix babylonica L. Salcie pletoasă 1 

60 Sambucus nigra L. Soc comun 1 

Total 
 

515 

 

În tabelul de mai jos prezentăm arborii, cu nr. de ordine din inventarul întocmit, cu diametre de cel 

puţin 100 cm.  

Nr 

crt.  

Denumirea  
Diametru 

Ştiinţifică Populară 

4523 Populus x canadensis Moench. Plop euramerican  166 

33 Platanus hybrida Brot., P. x acerifolia (Ait) Wild. Platan 156 

142 Fraxinus excelsior L.  Frasin comun  132 

103 Platanus hybrida Brot., P. x acerifolia (Ait) Wild. Platan 124 

413 Paulownia tomentosa (Trunb.) Steud. Paulownia 119 

189 Fraxinus excelsior L.  Frasin comun  110 

99 Platanus hybrida Brot., P. x acerifolia (Ait) Wild. Platan 108 

358 Taxus baccata L.  Tisa 109 

194 Fraxinus excelsior L.  Frasin comun  107 

102 Platanus hybrida Brot., P. x acerifolia (Ait) Wild. Platan 104 

97 Juglans nigra L.   Nuc american (Nuc negru) 100 

 



 

 

7. ANEXA CU DOCUMENTELE PREDATE 

 
 Volumul 1 - Memoriu tehnic; 

 Volumul 2 - Fisele spatiilor verzi; 

 Volumul 3 - Descrierea speciilor de arbori; 

 Volumul 4 - Informatiile stocate pe suport magnetic - CD. 

 


