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Condițiile de încheiere a 
acordului de colaborare 
între persoanele fizice 
sau juridice și Primăria 
Municipiului Sibiu, pentru 
întreținerea și gospodărirea 
spațiilor verzi, aparținând 
domeniul public al 
municipiului Sibiu

Lucrările de amenajare, reamenajare și  
întreținere a spațiilor verzi aparținând 
domeniului public și privat al municipiului 
Sibiu se execută de către Serviciul Public 
Administrare Parcuri și Zone Verzi sau de 
către operatorii economici aflați în relații 
contractuale cu Primăria Municipiului 
Sibiu sau cu serviciile publice subordonate 
Consiliului Local al municipiului Sibiu.
 Prin excepție, amenajarea, reamenajarea, 
gospodărirea și întreținerea spațiilor verzi 
aparținând domeniului public din jurul 
ansamblurilor de locuințe se poate realiza 
și de către persoane fizice sau juridice 
(asociații de proprietari, organizații 
neguvernamentale, societăți comerciale 
etc), în baza unui acord de parteneriat 
încheiat între municipiului Sibiu și 
solicitant. Acordul, Anexa 1 la Regulament, 

se încheie pe o perioadă determinată 
de timp, dar nu mai puțin de doi ani, cu 
obligativitatea păstrării destinației inițiale 
a zonei verzi.

Solicitările persoanelor fizice și juridice 
pentru întreținerea și gospodărirea unui 
spațiu verde aparținând domeniului 
public al municipiului Sibiu, se depun la 
Serviciul Centrul de Informații pentru 
Cetățeni și Registratură din cadrul 
Primăriei Municipiului Sibiu sau online 
și vor fi însoțite de schița cu amenajarea 
propusă de solicitant. Schița va prezenta 
situația actuală și cea propusă privind 
vegetația, dotările existente și viitoare de 
pe amplasament, sau orice alte modificări 
care fac obiectul activității de amenajarea, 
reamenajarea a zonei verzi, comunicată 

spre aprobare.
Departajarea solicitărilor, pentru același 
amplasament, se va face luând în 
considerare complexitatea amenajării. 
Prioritate au solicitările care acoperă o 
gamă cât mai largă de dotări și servicii 
peisagistice. Solicitările asociațiilor de 
proprietari, de întreținere a spațiilor 
aparținând domeniul public din jurul 
ansamblurilor de locuințe, au întâietate.  
După aprobarea cererii, se va încheia între 
solicitant și Primăria Municipiul Sibiu, un 
acord de parteneriat în vederea amenajării 
/ întreținerii  spațiului verde aparținând 
domeniului public al municipiului Sibiu, 
în care se prevăd drepturile și obligațiile 
fiecărei părți, la care se va anexa procesul-
verbal de predare-primire a spațiului 
verde, schița cu amenajarea aprobată, un 
exemplar al prezentului ghid,  precum 

și al regulamentului privind protecția, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spațiilor verzi din municipiul Sibiu.
Modelul acordului de parteneriat privind 
întreținerea și amenajarea spațiilor 
verzi aparținând domeniului public al 
municipiului Sibiu, de către persoane 
fizice sau juridice, este prezentat în Anexa 
1 a Regulamentului privind protecția, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spațiilor verzi din municipiul Sibiu. 
Spațiile verzi pentru care a fost încheiat 
acordul de parteneriat, în vederea 
îngrijirii și gospodăririi conform Anexei 
1 a Regulamentului privind protecția, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spațiilor verzi din municipiul Sibiu, vor 
fi amenajate și/sau întreținute fără a se 
solicita  municipiului Sibiu plata lucrărilor 
executate. 
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1.1 Lucrările de întreținere 
a spațiului verde încredințat 
persoanelor fizice sau juridice, 
prin acord de colaborare, aparținând 
domeniului public al municipiului 
Sibiu, constau în:

a) lucrări de salubrizare a spațiului 
verde prin colectarea deșeurilor (deșeuri 
menajere, hârtii, ambalaje, etc.) cu 
o frecvență care să asigure o stare 
permanentă de curățenie;

b) lucrări de tundere a gazonului în 
perioada martie - noiembrie, cel puțin 
o trecere / lună, în funcție de condițiile 
climatice și gradul de dezvoltare a 
vegetației; efectuarea lucrărilor de tundere 
se va corela cu activitățile de întreținere 
a domeniului public (cosit vegetație) 
desfășurate de Municipalitate în baza 
contractelor de prestări servicii încheiate 
în acest sens;

c) lucrări de greblare a spațiilor verzi în 
perioada noiembrie-decembrie, cel puțin o 
trecere pe lună;

d) lucrări de plantare a materialului 
dendrologic și floricol în campania de 
plantări din primăvară (15 martie-15 
aprilie) și toamnă (15 octombrie -1 
decembrie );

e) udarea materialului dendrologic 
și floricol plantat: două intervenții /
săptămâna în perioada aprilie-mai și luna 
septembrie și trei intervenții / săptămâna  
în perioada iunie-august.

f) tunderea și întreținerea gardurilor vii. 
Ca standard general în municipiul Sibiu 
gardurile vii vor avea o înălțime de 80-
100 cm, pentru gardurile verzi clasice. 
Pentru alte tipuri de garduri se va menține 
înălțimea optimă în funcție de specie 
(pentru instrucțiuni de întreținere și 
plantare consultați capitolul IV).

Lucrările sezoniere de întreținere a 
spațiilor verzi aparținând domeniului 
public al municipiului Sibiu, de către 
persoane fizice sau juridice, în baza 
acordului de colaborare,  se pot executa:

a) în regie proprie, prin grija beneficiarului 
acordului de colaborare încheiat cu 
Primăria Municipiului Sibiu;

b) de către o societate specializată în 
activități de grădinărit și arhitectură 
peisagistică, în baza unui contract;
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DE LA CĂTRE DISTANȚĂ 
STANDARD

Trotuar Orice proiecție orizontală de pe 
acesta 2,5 m

Pistă biciclete Orice proiecție orizontală de pe 
aceasta 3 m

Carosabil Ramuri arbore 4,5 m

DE LA CĂTRE DISTANȚĂ 
STANDARD

Ax central arbore Bordură 0,50 m

Ax central arbore Trotuar 0,60 m

Ax central arbore Corp iluminat 4 m

Ax central arbore Hidrant 1,5 m

Ax central arbore Stâlpi utilitari 3 m

Ax central arbore Utilități subterane 1,5 m

Ax central arbore Marginea drumului unde nu există 
bordură 3 m  

2.1 Linii directoare pentru plantarea 
arborilor în aliniamentele / alveole 
stradale.

Lucrări de plantare / tăiere 
/ toaletare a arborilor pe 
teritoriul municipiului 
Sibiu 

Înainte de orice planificare pentru 
realizarea unui aliniament de arbori 
sau arbuști se ține cont de prezența în 
zonă a rețelelor de utilități subterane 

și supraterane, aceasta determinând 
înălțimea varietății de arbori.

Distanțe verticale : Coronament – suprafețe aflate la sol

Distanțe laterale ale arborelui în raport cu diferite elemente de infrastructură
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Trotuar

FIG. 1 

1. Tutorii se vor îndepărta la 1 an de la plantare sau după cum
cum impune situația

Lateralele consolidate ale gropii 
de plantare cu rol de a proteja 
construcțiile adiacente

Bariera pentru rădăcini.
Se plasează la marginea trotuarului 
cu prioritate la fiecare llucrare de reabilitare
sau înlocuire a trotuarului pentru 
a proteja structura acestuia.

Coletul trebuie plasat deasupra
solului (a nu se acoperi cu pământ). 
Acesta see va proteja cu tub de protecție
PE sau PVC-gofrat sau special pentru
astfel de lucrări. 

Bermă de 8 -10 cm realizată din 
taluzarea pământului pentru 
optimizarea udatului și a retenției 
de apă apei. 

Strat de mulci (5 - 10 cm) 
În jurul trunchiului stratul se va aranja
sub formă conică.

Tutorii (min 2 buc) vor avea minim 
5 cm diametru și o lungime de minim 2 m. 

Adâncimea gropii = Înălțimea
rădăcinii ( a se măsura înainte 
de săpare pentru a evita 
obținerea unei gropi 
prea adânci)

Montarea tutorilor se va 
face la minim 15 - 30 cm 
sub nivelul balotului rădăcinii

Tutorii se vor monta la marginea 
balotului rădăcinii fără a penetra
balotul existent în cazul arborilor 
nou plantați.

Zona de sol care nu a fost săpată și care 
reprezintă baza de susținere a balotului 
rădăcinii și previne afundarea arborelui

Zona în care se intalează stratul de mulci trebuie să fie curățată
de orice resturi vegetale,pietre, etc. pentru a facilita creșterea 
optimă a rădăcinilor.

2. În locul de plantare se va construi o bermă dacă locația permite

4. Legăturile trunchiului cu turorii se va face în așa fel cât să permită 
creșterea trunchiului fără probleme. 

5. Bariera pentru rădăcini este obligatorie în vecinătatea carosabilului, 
bordurilor, trotuar, etc. A se poziționa conform schiței. Bariera se va 
instala doar în cazul de plantări noi de arbori.

3. Se vor respecta distanțele verticale și orizontale așa cum sunt 
specificate în ghid

OBSERVAȚII GENERALE:

SCHIȚĂ AMPLASAMENT ARBORE ÎN ALINIAMENTE STRADALE

Lățimea maximă a gropii de plantare = 2 x diametrul balotului
rădăcinii sau 1,5 m (cea mai mare dintre cele două)

Bariera pentru rădăcini 
când se  învecinează 
cu trotuarul trebuie să 
fie de minim 45  cm.

Bariera pentru rădăcini
când se învecinează cu 
bordura carosabilului
trebuie să fie de minim 
60 cm adâncime.

Materialul folosit pentru a realiza legăturile dintre
tutore și trunchi vor avea o lățime de minim 2 cm .
În jurul trunchiului unde se va realiza legarea, se va 
lăsa un spațiu liber (2-3 cm) pentru a permite creșterea 
trunchiului

Amestecul de umplutură/ pământul 
vegetal trebuie separat de orice impurități 
(pietre, lemne, etc.) iar compoziția trebuie să 
cumprindă și îngrăsământ organic (osmocote)
sau compost.

Se îndepărtează toate materialele care vin 
odată cu învelișul din material de iută
(sfori, sârme etc) impurități (pietre, lemne etc.)
Se întepărtează minim 2/3 din învelișul 
din material de iută sau în întregime dacă 
personalul specializat indică acest lucru.

Min 60 cm  Min 1 m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Perimetrul în care se va amplasa 
stratul de mulci va fi pe întreaga suprafață 
a alveolei (dacă există) iar în celelate cazuri se
va asigura un minim de 1m diametru în
jurul trunchiului. 

Arbori de talie mare 10 – 12 m
Arbori de talie mare spre mediu 9 – 10 m 
Arbori de talie medie spre mică 7 – 9 m
Arbori de talie mică 6 – 7 m 

Arbori de dimensiune reduse și columnari 
se vor planta mai ales dacă spațiul este 
limitat. Speciile columnare se pot planta 
la distanțe mai mici între plante dacă se 
aprobă de către organele abilitate ale 
primăriei. 
Lățimile fâșiilor verzi situate în profilul 
transversal al drumului public, în funcție 
de felul plantației: 
- pentru plantații de pomi într-un șir: 
minimum 1,00 m;
- pentru plantații de arbuști: minimum 
0,75-1,00 m;
- pentru gazon și flori minimum: 0,75-1,00 
m.

2.1.2 Calitatea copacilor: 

Copacii aprobați pentru plantare  trebuie 
să îndeplinească standardele industriei de 
pepiniere, pentru a asigura dezvoltarea 
sănătoasă și viguroasă a rădăcinii și  cu 
rezistență naturală împotriva bolilor și 
/ sau infestării cu dăunători. Copaci cu 
vârfuri rupte sau tăiate necorespunzător, 
trunchiuri rănite, sau leziuni ale ramurii 
care nu pot fi corectate cu ajutorul unor 
tăieri minore, nu sunt acceptați pentru 
aliniamentele stradale.
Pentru ca arborii să îndeplinească 

standardele necesare, se va ține cont de 
următoarele aspecte: 
- circumferința tulpinii la 1,30 m înălțime 
de colet, trebuie să fie de minim 16-18 
cm (cu excepția speciilor care nu se pot 
dezvolta la aceste dimensiuni în faza de 
pepinieră). 
- tulpina să fie dreaptă, iar inserția 
primelor ramuri ale coroanei să fie la 
înălțimea de 2-2,20 m de la nivelul coletului 
(cu excepția speciilor columnare sau alte 
specii la care această regulă nu se impune).
- înălțimea arborilor să fie cuprinsă între 
2,20 - 6 m, 
- coroana să fie bine formată și echilibrată;
- arborii să fie livrați cu balot de pământ;
- arborii să fie perfect sănătoși, fără boli și 
dăunători;
- arborii să fie însoțiți de certificate de 
calitate.
Rănirea scoarței arborilor pe suprafețe mai 
mari de 5 cm pe o parte a trunchiului poate 
duce la uscarea întregii plante. Rănirea 
circulară a scoarței duce la uscarea plantei.

2.1.3 Amendamente ale solului 

Amendamente aduse solului cum ar fi 
compostul sau aplicarea de nutrienți, 
se folosesc adesea pentru locații noi de 
plantare. Aceste amendamente nu sunt 
obligatorii în aliniamente stradale sau zone 
verzi deja existente unde plantele s-au 
adaptat solului , dar sunt recomandate  , 
dacă plantele nu s-au dezvoltat armonios 

2.1.1 Distanța de plantare între arbori 
pentru o dezvoltare optimă a coroanei:
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sau suferă de modificări de ordin morfologic și 
fiziologic. În amestecul pentru plantat trebuie 
inclus pietriș, cel puțin ¼ din total, pentru aerarea 
rădăcinilor, terenul din jur fiind de obicei foarte 
tasat .
Groapa de plantare a copacilor trebuie să fie 
excavată la  o adâncime egală cu înălțimea  
rădăcinii și cu un minimum de 50 cm  mai largă 
decât diametrul balotului sau  rădăcinii. Pentru 
alveolele noi dimensiunile vor fi de minim 100 x 
100. Solul excavat inițial ar trebui să fie plasat ca 
amestec pentru plantare fără resturi, buruieni, 
gazon și pietre mai mari de 5 cm. 

2.1.4. Modalitatea de lucru cu arborii:

Arborii trebuie manipulați astfel încât să se asigure 
protecție și sprijin complet sub balotul rădăcinii. 
Coletul rădăcinii trebuie poziționat imediat 
deasupra solului (a se evita acoperirea acestuia cu 
pământ). Rădăcina trebuie poziționată astfel încât 
ramurile coronamentului să se dezvolte optim în 
raport cu structurile din jur.
Pentru transport și manipulare, umiditatea 
balotului de pamânt trebuie să fie, în general, 
redusă (reavăn). Nu se permite uscarea balotului, 
fiind în pericol de uscare a rădăcinilor. 
 
2.1.5. Tutorii pentru arborii plantați

- Stratul de mulci trebuie să aibă în compoziție 
doar așchii de lemn tratat corespunzător, cu 
dimensiuni cuprinse între 5 -10 cm și să fie lipsit 
ierburi, semințe de ierburi și de specii invazive. 
Aplicarea corespunzătoare a acestuia se face 
lasând o distanță de 5 cm față de trunchi și este 
esențială pentru reținerea umidității în sol, 
împiedicarea creșterii buruienilor și protejarea 
copacului în timpul cosirii vegetației. 

2.2.1 Udarea:

Stabilirea unui protocol de udare este absolut 
necesar pentru supraviețuirea  arborilor nou 
plantați. Arborii se vor monitoriza și uda o dată pe 
săptămână, în lunile de vară și mai des în timpul 
perioadelor de secetă, până în mijlocul toamnei, 
dacă se răcește vremea - udările se răresc pentru 
a asigura o frecvență optimă de udare pentru 
speciile de arbori precum și a condițiilor de sol. 

2.2 Acțiuni necesare 
după operațiunea 
de plantare
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2.2.2 Controlul buruienilor și 
lucrări de întreținere a stratului de 
mulci

2.2.3. Tăierile în timpul fazei 
juvenile ale arborilor

Îndepărtarea buruienilor trebuie făcută 
de câte ori este nevoie în sezonul de 
creștere activă. Lucrările de întreținere / 
înlocuire (la nevoie) a stratului de mulci 
sunt necesare pentru a menține umiditatea 

solului. Stratul de mulci este esențial 
și pentru protecția arborilor împotriva 
vătămării cauzate de cosit / tuns. 

Tăierile în timpul fazei juvenile a arborilor 
trebuie limitate la tăierea lăstarilor de 
la baza tulpinii și de pe trunchi până la 
înălțimea coronamentului dorită în zonă, și 
îndepărtarea crengilor moarte sau crescute 
din portaltoi la varietățile altoite pentru 
o dezvoltare eficientă a coronamentului 
și a rădăcinii. Acest tip de îngrijire este 

încurajat și nu necesită aviz de toaletare, 
dar trebuie realizat doar de personal 
autorizat și calificat. 

În general în mediul urban  populațiile 
de insecte și bolile afectează starea de 
sănătate a  arborilor. În mod normal dacă 
populațiile de insecte ajung la un număr 
foarte mare acestea provoacă o stare de 
disconfort general arborelui. Dacă se 
constată că insectele sau anumite boli pot 

pune în pericol viața arborelui în urma 
unei analize de risc precum și a consultării  
specialiștilor în protecția plantelor, se vor 
lua măsurile necesare în acest sens.

2.2.4 Management împotriva bolilor și 
a dăunătorilor
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2.3 TOALETAREA ARBORILOR
Toaletarea arborilor se realizează ținând 
cont de siguranța publică, sănătatea și 
longevitatea arborilor. Toaletările se 
efectuează în principal pentru corectarea 
coronamentului în vederea atingerii 
standardelor acestui ghid. Toaletarea 
trebuie să minimizeze defectele structurale 
și să încurajeze creșterea naturală precum 
și maximizarea coroanei în spațiul 

disponibil. 
Toate operațiunile de întreținere a 
arborilor trebuie efectuate doar de 
personal calificat, cu respectarea 
standardelor din domeniu. Se vor evita 
perioadele de căldură sau cele de frig în 
timpul toaletărilor.
 

Proprietarii de terenuri au obligația de 
a lua măsuri de întreținere a arborilor 
situați în curți și incinte, ale căror crengi 
traversează  limita de proprietate, 
ajungând pe domeniul public al 
municipiului, prin realizarea de acțiuni 
de toaletare, conforme cu prevederile 
acestui ghid. Distanța optimă de înălțare 
a coroanei arborilor prin acțiuni de 
toaletare, este prevăzută la Secțiunea I a 
prezentului Ghid. 

Efectuarea acestor operațiuni se realizează 
în scopul menținerii distanței optime față 
de rețelele electrice din zonă, asigurarea 
vizibilității infrastructurii rutiere (corpuri 
de iluminat, indicatoare rutiere, etc) dar 
totodată trebuie să țină cont și de starea 
de sănătate a arborilor, coroborată cu 
promovarea unei creșterii cât mai naturale.

2.3.1 Cerințe și standarde necesare 
în procesul de toaletare: 
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2.3.2 Reguli de toaletare:

2.3.3Tipuri de toaletare

Toaletarea arborilor se avizează în 
urma unei evaluări prealabile, realizată 
individual pentru fiecare arbore. Nu este 
admisă înlăturarea a mai mult de 25 % 
din coronamentul funcțional al arborilor 
pe durata unui an calendaristic (și la 
mai puțin de 3-5 ani). În urma toaletării 
coronamentului, arborele nu trebuie să 
aibă un aspect fizic inestetic. 

Fiecare arbore este unic din punct de 
vedere al formei și structurii sale, iar 
uneori toaletarea  nu se poate încadra 
în cadrul regulilor trasate. Solicitantul 
avizului de toaletare este responsabil 
pentru orice formă de degradarea 
arborilor, ca urmare a nerespectării 
regulilor de toaletare prezentate în acest 
ghid.

Există șase tipuri de toaletare care se 
pot realiza pe arborii maturi. Înainte 
de operațiunile de toaletare, personalul 
trebuie să fie familiarizat cu aceste tipuri 
de lucrări definite și descrise după cum 
urmează:

1. Curățare coronament: 
Îndepărtarea ramurilor: moarte, în 
proces de uscare, bolnave, aglomerate, 
slab atașate, cu vigoare slabă precum și a 
lăstarilor lacomi. 

2. Rărirea coroanei:
Procesul de îndepărtare a ramurilor 
(selectate în acest sens) pentru a crește 
gradul de penetrare a luminii, circulația 
aerului și reducerea greutății. 

3. Ridicarea coroanei 
Procesul de îndepărtare a ramurilor 
inferioare pentru a realiza înălțimea 
optimă a coroanei conform cu standardele 
actuale. 

4. Lucrări de restaurare a coroanei
Tăierile specifice de restaurare a coroanei 
au ca scop principal îmbunătățirea 
structurii, formei și aspectului arborilor 
afectați de vandalism, furtuni sau care au 
suferit operațiuni de direcționare prea 
puternice.

5. Reducerea coroanei
Reducerea ramurilor din orice zonă, a 
arborilor, prin îndepărtarea unei porțiuni 
nu mai puțin de o treime din totalul 
lungimii original al ramurii și îndepărtarea 
a nu mai mult de o pătrime din diametrul 
coroanei și suprafața acoperită cu frunze.

6. Toaletare utilitară
Constă în îndepărtarea unor ramuri pentru 
a preveni pierderea serviciilor de utilități, 
avarierea echipamentelor. Intervențiile 
pentru crearea și menținerea distanței față 
de rețeaua electrică se vor realiza doar 
cu personal calificat și cu informarea în 
prealabil a deținătorului rețelei.
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2.3.4 GHID DE TOALETARE

Toaletarea arborilor tineri 

Durata de viață a arborilor urbani, este în 
general mai redusă decât a celor care cresc 
în condiții naturale. Toaletarea arborilor 
încă de la început poate să îmbunătățească 
durata de viață și este un element dovedit 
ca fiind eficient din punct de vedere al 
costului, în sensul că reduce gradul de 
intervenție pe termen lung. Lucrările 
făcute la timp și în mod corect vor avea ca 
rezultat arbori mai siguri și cu mai puține 
ramuri defectuoase.

Reguli privind toaletarea arborilor tineri:

-Toaletarea este recomandată făcută doar 
din al 2-lea sau al 3-lea an după plantare, 
pentru a consolida structura arborelui și 
doar cu lucrări minimale de curățare a 
coroanei la fiecare 2 - 4 ani.

-Trebuie păstrată forma inițială  a 
coronamentului și înălțimea trunchiului. A 
nu se tăia vârful arborelui.

-Distanța dintre ramurile principale trebuie 
menținută la cel puțin 45 cm. 

-Diametrul maxim al ramurii, în punctul 
unde se execută tăierea, nu trebuie să 
depăşească 5 cm în cazul arborilor din 
speciile/genurile Aesculus (castanul 
porcesc), Betula (mesteacăn), Fraxinus 
(frasin), Malus (merii), Populus (plopii), 
Prunus (prunii/ciresii), Salix (salciile), 
Quercus rubra (stejarul roșu) și Acer 
zaccharinum (arțar); și nu trebuie să 

depășească 10 cm în cazul arborilor din 
speciile/genurile Carpinus (carpen), Fagus 
(fag), Quercus (spejarii), Tilia (teii), precum 
și Acer pseudoplatanus (paltin de munte), 
Acer platanoides (paltinul de camp) si Acer 
campestre (jugastru).

Când este necesară îndepărtarea crengilor/
ramurilor foarte groase, cu diametru 
mai mare 10 cm, operațiunea de tăiere se 
realizează îndepărtat de trunchi, rezultând 
astfel un ciot. Este obligatoriu ca tăierea 
să fie gestionată astfel încât pe partea 
rămasă pe trunchi să mai existe o ramură 
ascendentă, intactă şi vie, care să aibă 
minimum o treime din grosimea crengii 
tăiate.

Toate tăierile se vor face de către personal 
calificat formal în arboricultură, cu 
unelte bine ascuţite, partea tăietoare 
fiind dezinfectată cu alcool tehnic (sau 
cu o soluţie 1:10 de înălbitor şi apă), iar 
tăieturile rezultate vor fi badijonate cu 
zeamă bordeleză sau un înlocuitor şi apoi 
vopsite cu o vopsea alchidică (în special 
în cazul plantaţiilor predispuse atacurilor 
ciupercilor xilofage). Aceste condiții se 
aplică în cazul tuturor tăierilor descrise 
în prezentul regulament. Pentru cazurile 
excepționale când este necesara tăierea 
ramurilor mai groase de 10 cm, se poate 
folosi fierăstrăul mecanic, inclusiv pentru 
tăierea anticipată de detensionare pentru 
a evita crăparea longitudinală a ramurii 
înspre tulpină. 

- nu vor fi efectuate intervenții de tăiere 
în părţile de coronament situate deasupra 
sau la o distanţă rezonabilă de instalaţiile 
învecinate (recomandări: >1 metru în cazul 
instalațiilor secundare — fibră optică, 
cablu TV, telefon ş.a.; >2 metri în cazul 
instalațiilor de transport electricitate, 
4kv-26kv).

- acolo unde este cazul, tăierile se 
vor realiza în măsura impusă de 
inconvenientele constatate, respectând 
principiile minim invazive descrise în 
prezentul regulament. În cazurile arborilor 
al căror coronament, în anumite puncte, 
a întrepătruns instalațiile, se vor tăia „la 

inel” acele crengi laterale care prezintă 
cel mai marcant inconvenient. Nu se 
vor secționa ramurile groase (> 5 cm în 
diametru), a căror direcție ascendentă le-a 
permis depășirea în înălțime a instalațiilor.

- rănile provocate prin executarea tăierilor 
se vor netezi şi badijona cu zeamă 
bordeleză sau cu un înlocuitor natural 
al acesteia şi apoi se vor unge cu vopsea 
alchidică de culoarea scoarţei (în special 
în cazul arborilor predispuși atacurilor 
ciupercilor xilofage).

În cazul toaletărilor utilitare se va ține 
cont de următoarele:

- trebuie evitate tăierile în timpul creșterii 
lăstarilor de primăvară și 
 în timpul toamnei, înainte de repaus.

- a se evita tăierile în timpul verii în 
general și mai ales asupra arborilor cu 
scoarță subțire pentru a evita arsurile 
provocate de soare. 

-speciile de foioase (fără frunză în timpul 
iernii): Toaletarea optimă se face în 
Noiembrie – Februarie, dar se pot face 
tăieri oricând în timpul anului în cazul 
situațiilor de siguranță.

-în situația arborilor aflați în dificultate 
trebuie menținută o suprafață foliară cât 
mai mare pentru a face față cât mai bine la 
condițiile de stres.

Recomandări cu privire la calendarul 
toaletărilor:
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- În caz de lezare sau tulburare: Dacă 
un arbore a fost lezat sau mișcat trebuie 
amânată toaletarea până când lemnul mort 
devine evident sau rana se cicatrizează (în 
mod normal 1 – 3 ani de la lezare). În aceste 
cazuri sunt recomandate lucrări de curățare 
a coroanei.

- În caz de neglijare: Arborii cărora nu li 
s-a asigurat o întreținere corespunzătoare 
ar putea să aibă nevoie de lucrări de rărire 
a coronamentului, reducerea dimensiunii 
sau chiar restaurarea totală a coroanei. 

Este obligatorie analiza foliară anuală, cel 
puțin pentru principalele bulevarde, şi 
aplicarea reţetei de revigorare a arborilor 
cu cantităţile prescrise de humus sau 
mraniţă, sare potasică (40% concentraţie), 
dolomită de calciu şi magneziu, etc. Se vor 
prevedea fonduri în buget pentru „analize 
foliare standardizate”

Arborii care prezintă un risc ridicat pentru siguranța populației se pot toaleta 
indiferent de timpul anului. 

Pentru a evita diferite situații negative 
pentru arbori se recomandă 
următoarele măsuri:
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2.4 GESTIONAREA VEGETAȚIEI

Orice tip de acoperire a solului: arbuști, 
iarbă sau alt tip de vegetației nu trebuie 
să depășească o înălțime de 60 de cm la 
mai puțin de 10 m de intersecții sau la mai 
puțin de 5 m față de o trecere de pietoni. 
Coronamentul arborilor în perimetrul 
intersecțiilor trebuie ridicat la o înălțime 
de minim 2.5 m deasupra trotuarului și 
aliniamentelor stradale și de 5 m față de 
carosabil. 

Curățenia stradală: Persoanele fizice și 
juridice care dețin proprietăți adiacente 
trotuarelor publice au obligația să întrețină 
curățenia în cazul în care nu sunt cuprinse 

în graficele de salubrizare. Este ilegală 
deversarea apelor uzate pe străzi, precum 
și aruncarea gunoiului măturat de pe 
trotuare, în rigole sau pe carosabil.
Dacă organele abilitate ale primăriei Sibiu 
constată că un arbore aflat pe proprietate 
privată constituie risc pentru siguranța 
persoanelor sau a bunurilor materiale sau 
este afectat de boli și dăunători care se 
pot extinde și afecta arborii din jur, se vor 
informa proprietarii cu privire la obligația 
aplicării tratamentelor fitosanitare pentru 
combaterea agenților patogeni.

2.4.1 Managementul vegetației în 
intersecții și pe străzi publice:
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Arborii de pe domeniul public trebuie să fie 
protejați și conservați cu excepția situației 
în care a fost emis un aviz de tăiere. Arborii 
de pe domeniul public care urmează sa 
fie tăiați trebuie înlocuiți cu arbori din 
aceeași specie sau alte specii care oferă o 
funcție ecologică, sanogenă și peisagistică 
similară la maturitate și bineînțeles dacă 
locul de plantare oferă suficient spațiu 
pentru  a asigura acest lucru. Tăierea sau 
înlocuirea unui arbore fără aviz constituie 
contravenție și se sancționează conform 
procedurilor legale. 

Organele abilitate ale primăriei vor elibera 
aviz de tăiere / toaletare în următoarele 
condiții: 

- arborii sunt uscați în proporție mai mare 
de 60%;

- arborii necesită tăierea ca urmare a 
unor situații de forță majoră cum sunt: 
calamități naturale (vânt, furtună) sau alte 
activități antropice.

- coronamentul arborilor afectează 
acoperișul, terasele, ferestrele sau pereții 
clădirilor;

- arborii sunt plantați la o distanță mai 
mică de 2 metri de zidurile imobilelor și 

aduc în mod evident prejudicii bunurilor 
materiale și imobilelor locatarilor 
(cu excepția celor mai mici de 2 m, a 
plantațiilor și a gardurilor vii);

- în situația în care arborii prezintă semne 
evidente de declin biologic, scorburi pe 
trunchi și ramuri, coroane dezechilibrate 
sau o stare fitosanitară precară, constituind 
un potențial risc pentru siguranța 
persoanelor și a clădirilor;

- când sistemul radicular interferează 
cu rețelele edilitare subterane, aspect 
semnalat de societățile comerciale care le 
exploatează;

- arbori aparent sunt sănătoși dar care 
prezintă defecte de conformație a lemnului 
(bifurcați cu scoarța captivă, trunchiuri 
îngemănate, crăpături longitudinale în 
trunchi) ce pot cauza ruperea unor părți 
din coroană;

Responsabilitatea municipalităţii este 
întreţinerea/dezvoltarea spaţiilor verzi şi 
asigurarea siguranţei publice. Prin urmare, 
nu se vor 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. 

2.4.2 TĂIEREA ȘI ÎNLOCUIREA ARBORILOR 
DE PE DOMENIUL PUBLIC

În momentul tăierii sau toaletării avizul 
trebuie să fie prezent la fața locului.

Este obligatoriu ca persoanele care execută 
acțiuni de tăiere/toaletare a arborilor 
situați pe domeniul public sau privat 
să dețină și să prezinte la solicitarea 
organelor de control abilitate, avizul 
eliberat de Serviciul pentru Administrare 
Parcuri și  Zone Verzi și 

Înainte de îndepărtarea unui arbore 
de pe domeniul public, Serviciul Public 
Administrare Parcuri și Zone Verzi va lua 
măsuri de informare a locuitorilor din 
zonă, prin amplasarea pe trunchi a unui 
afiș de culoare galbenă, a cărui format 
standard se regăsește în ghid. Locuitorii din 
zonă vor avea în vedere această notificare 
și vor muta autovehiculele din perimetrul 
arborelui în ziua programată pentru tăiere. 

Solicitările persoanelor fizice/juridice 
de tăiere a arborilor situați pe domeniul 
public al municipiului Sibiu, întemeiate pe 
următoarele motive, dar fără a se limita 
la acestea, se vor respinge: îmbunătățirea 
recepției 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 depășit; 
sau pentru alte motive similare. 
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2.4.3 STANDARDE ÎN ÎNLOCUIREA  
ARBORILOR

După tăierea unui arbore de pe spațiul 
public acesta trebuie înlocuit cu arbori 
adecvați zonei, ținând cont de următoarele 
aspecte:

- înlocuirea se va face cu aceeași specie sau 
o specie care îndeplinește aceeași funcție 
estetică sau utilitară a coronamentului;
 
- înlocuirea se va face exact în aceeași 
locație dacă nu s-a obținut o derogare 
specială;
 

- dacă amplasamentul original nu este 
adecvat pentru a permite înlocuirea se 
vor găsi soluții alternative, luând în calcul 
pierderile și beneficiile. Nu se vor executa 
operațiuni de regenerare a coroanei 
pentru arborii aflați în stare avansată 
de degradare sau declin biologic, a celor 
puternic înclinați, care prezintă risc crescut 
pentru siguranța persoanelor sau bunurilor 
materiale. La finalizarea evaluării de 
teren se va analiza posibilitatea înlocuirii 
acestora, decizia fiind susținută și  de 
documentarea fotografică a cazului sau de 
rezultatul evaluării cu aparatul tomograf

2.4.4 Analiza riscului arborilor

Proprietarii terenurilor private pe care se 
află arbori  care pun în pericol integritatea 
persoanelor, a clădirilor, a autoturismelor 
sau altor bunuri materiale, au obligația 
de a semnaliza corespunzător zona de 
risc, dacă aceasta implică domeniul public 
dar  și de a informa în regim de urgență 
serviciile abilitate ale Primăriei Municipiul 
Sibiu.
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2.4.5 Creșterea gradului de siguranță 

Reducerea pericolului asociat cu arborii 
de pe domeniul public și privat al 
municipiului Sibiu poate fi evitat prin 
inspecții regulate și lucrări de întreținere 
făcute la timp.

Totodată se poate reduce riscul prin 
plantarea arborilor mai puțin problematici 
și care sunt dimensionați corespunzător 
pentru locația respectivă. 

Un arbore sănătos și viguros care 
beneficiază de lucrări de întreținere 
regulate și conforme este mai puțin 
probabil să provoace situații de risc, 
comparativ cu un arbore care este 
neîngrijit. Prevenția este cea mai bună 
soluție pentru a evita riscurile asociate cu 
arborii.

Reducerea pericolului cauzat de un 
arbore se poate atinge prin îndepărtarea 
ramurilor rupte sau moarte, reducerea 
greutății ramurilor la capete, prin tăieri 
corespunzătoare prin suport mecanic al 
ramurilor și legări caracteristice. 

În anumite cazuri se recomandă ca 
anumite elemente să fie îndepărtate de sub 
coronamentul arborelui, cum ar fi: mese de 
picnic, bănci etc, precum și instalarea unui 
sistem de garduri care să împiedice accesul 
în zonă sau redirecționarea traficului 
rutier sau pedestru. 

Dacă nu există alte opțiuni de a contracara 
riscul atunci arborele trebuie îndepărtat.

2.4.6 Tăieri de urgență:

 În situația arborilor care prezintă un 
pericol iminent pentru siguranța publică 
și când nu există alternative pentru 
păstrarea acestora, se poate interveni 
pentru tăierea lor, fără aviz.
      
Persoana care întreprinde acțiunea de 
tăiere/îndepărtare a arborelui să dețină 
dovezi clare care   să susțină acest demers.

2.4.7 Informații despre protecția 
arborilor pentru persoanele 
juridice care desfășoară activități                        
de construcții, reparații, 
reabilitare pe domeniul public al 
municipiului Sibiu

 Arborii și arbuști de pe domeniul public 
trebuie să fie protejați de orice incidente 
cum ar fi: lezare, lovire, deteriorare, 
în timpul lucrărilor la infrastructură. 
Contractorii care dețin aviz de execuție 
să se supună prevederilor prezentului 
ghid și Regulamentului privind protecţia, 
conservarea, dezvoltarea și întreținerea 
spaţiilor verzi din municipiul Sibiu. Pentru 
a preveni lezarea arborilor de pe domeniul 
public, lucrările care se desfășoară în 
vecinătatea rădăcinilor sunt reglementate 
nu se permite intervenția fără efectuarea, 
în prealabil, a instructajului personalului 
implicat. Pentru a evita lezarea rădăcinilor 
arborilor, intervențiile trebuie realizate 
manual.
Pentru a preveni lezarea arborilor situați 
în zone în care se desfășoară lucrări, 
se va lua măsura împrejmuirii cu gard 
pentru fiecare arbore în parte, incluzând 

și zona critică de protecție a rădăcinilor. 
Afectarea severă a rădăcinilor poate afecta 
stabilitatea arborelui, iar lezarea scoarței 
poate să conducă la moartea acestuia.
Zona de protecție a rădăcinilor trebuie 
prevăzută în planul de lucru pentru 
activitatea întreprinsă. 
Intervențiile de înlăturare / reparare a 
pavajului, asfaltului, lucrările la rețelele 
edilitare, instalarea sistemelor de irigații și 
alte lucrări se vor executa în afara zonelor 
de protecție a rădăcinilor dacă nu există o 
derogare în acest sens. 
Zona de protecție a rădăcinilor arborilor, se 
stabilește în conformitate cu figura nr. 2.
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Fig. 2 

ELEVAȚIE

Zona de picurare Zona de picurare

1 m 

EQ EQ

Săpături / Excavări în perimetrul arborilor 

     ZONA B
DIAMETRU = X

       ZONA A
DIAMETRU = 1/2 X

X=DIAMETRU COROANĂ

      ZONA C
DIAMETRU = 2X

NOTĂ:

1. Nu sunt permise lucrări în această zonă decât cu
un plan de lucru bine stabilit și aprobat.

2. Tăierea rădăcinilor mai mari de 5 cm în diametru
se poate face doar cu aviz prealabil și se execută doar de
către personal specializat sau în prezența unui specialist

3. Lucrările la rețeaua de utilități care necesită
instalarea echipamentelor la o adâncime mai mare
de 1 m sub rădăcini, necesită construcția/amplasarea
unui tunel de lucru pentru a nu afecta stabilitatea arborelui

Zona C = de 2 ori diamentrul coroanei

ZONA C  -  Linia maximă de dezvoltare
 a suprafeței radiculare/a rădăcinilor

ZONA A - Zona Critică de Protecție a Rădăcinilor

ZONA B-Linia de picurare / diametrul suprafeței foliare 
                           proiectat la sol 

PROTECȚIA ARBORILOR ÎN TIMPUL SĂPĂTURILOR
               ÎN PROXIMITATEA ACESTORA

VEDERE ÎN PLAN A RĂDĂCINILOR
Un plan de protecție a arborelui și solului
este necesar pentru toate proiectele. Acesta
 trebuie aprobat înainte de orice lucrare.

Zona B = 30 cm diametru pentru fiecare 2,5 cm diametru al trunchiului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Echilibrarea și creșterea stabilității 
arborilor ale  căror rădăcini au fost afectate 
de lucrări, se poate realiza prin reducerea 
coroanei.

În figura nr. 2 sunt prezentate aspecte 
de calcul al zonei critice de protecție 
a rădăcinilor și perimetrul liniei 
de picurare. Aceste zone au cerințe 
diferite de protecție și este foarte 
important de înțeles cum aceste 
lucruri sunt interdependente. Deși 
schița prezintă zona de protecție 
a rădăcinilor,  nu trebuie pierdută 
din vedere protecția coroanei și a 
ramurilor. 

Calculul zonei de protecție al 
arborilor

ZONA A reprezintă zona critică de protecție a rădăcinilor (ZCPR) arborelui. 

Arbori comuni:  Raza ZCPR este egală cu 
jumătate din raza liniei de picurare a 
arborelui (linia de picurare reprezintă 
amprenta coroanei la sol). 

Arbori columnari: Raza  ZCPR este egală cu 
15 cm pentru fiecare 2.5 cm din diametrul 
trunchiului măsurat la 1 m de sol. 
Pentru arbori de dimensiuni reduse 
sau specii columnari, linia de picurare 
trebuie să fie egală sau mai mică cu ZCPR. 

Standardul minim al alveolei este de 120 
cm diametru. În zona alveolei arborilor nu 
se pot executa lucrări fără acord special în 
acest sens. 

Cerințe împrejmuire cu gard:
Zona critică de protecție a rădăcinilor 
trebuie să fie împrejmuită în permanență
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ZONA B reprezintă zona de picurare (amprenta coroanei la sol)

Zona alveolară este identificată ca fiind 
zona aflată direct sub coroana superioară a 
arborelui.
Arborii columnari: 
Raza zonei de alveolă este egală cu 30 
de cm pentru fiecare 2.5 cm  diametru al 
trunchiului măsurat la 1 m de la colet în 
sus. 

Lucrări de șantier se pot executa în această 
zonă în următoarele condiții:

- a fost întocmit și înaintat organelor 
competente din primărie, un plan, unde 
se prezintă cele mai bune practici de 
management care vor fi folosite pentru 
protecția arborilor din perimetrul 
lucrărilor;

- cele mai bune practici de management 
pentru protecția arborilor vor fi prezente și 

în planul de lucru / proiect tehnic;
- mai puțin de 30% din zona B este afectată 
de lucrări și rădăcinile mai mari de 2.5 
cm nu sunt afectate (Dacă acestea nu sunt 
respectate, lucrările trebuie făcute sub 
supravegherea unui personal calificat și 
autorizat);

Amplasarea indicatoarelor de protecție pentru 
arborii din zonele de lucru

Un indicator cu mesajul: Protejați arborele 
va fi amplasat pe fiecare arbore sau gard 
de protecție în perimetrul zonei de șantier. 
Constructorul va procura/confecționa 
și aplica aceste semne, iar organele 
responsabile ale primăriei vor constata în 
teren realizarea acestei obligații. 

Împrejmuirea cu gard definește zona de 
protecție a arborilor și  contribuie la trei 
cerințe importante:
 
1. Protejează coroana arborelui împotriva 
leziunilor cauzate de echipamente, sau alte 
activități;
 
2. Protejează rădăcinile și condițiile de sol 
în zona critică de protecție a lor. 
 

3. Informează cetățenii și executantul 
lucrărilor despre restricțiile ce se impun;
Împrejmuirea cu gard trebuie făcută 
înainte de începerea oricărei lucrări și 
trebuie să rămână în teren până la recepția 
lucrărilor. 

Pentru aliniamentele stradale de arbori se 
pot folosi garduri de protecție dispuse de-a 
lungul acestor aliniamente.

Gardurile de protecție pentru arbori

Fig. 3 PROTECȚIA ARBORILOR ÎN 
      TIMPUL LUCRĂRILOR

Alveola existentă

Bordură

Marginea trotuarului

Bordură

Marginea trotuarului

Aliniament stradal

NOTĂ:

A se lua în considerare vizibilitatea participanților
la trafic atât pietoni cât și autovehicule. De obicei se 
preferă un gard cu înălțime mai joasă între carosabil și 
trotuar

Gard de protecție 
  în jurul alveolei
 (1-2 m înălțime)

1. Arbore în alveolă-vedere în plan și ax vertical

2. Arbori în aliniamente stradale-protecție locală în jurul alveolei  

3. Arbori în aliniamente stradale-protecția întregului aliniament de spațiu verde

Gard de protecție de-a
lungul aliniamentului
stradal (1-2 m înălțime)

Aliniament stradal

Bordură
Gard de protecție 
în jurul alveolei (1-2 m înălțime)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
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ÎNDEPĂRTAREA ȘI ÎNLOCUIREA 
PAVAJULUI / TROTUARULUI

Îndepărtarea pavajului / asfaltului existent 
care se află deasupra rădăcinilor este 
necesară uneori în perimetrul zonei critice 
de protecție al rădăcinilor (ZCPR) și al 
alveolei. În documentația necesară pentru 
obținerea avizului de lucrări trebuie 
descrise măsurile care se vor lua pentru 
protecția arborilor. În toate cazurile, 
rădăcinile trebuie protejate împotriva 
leziunilor care pot fi evitate. Spargerea și 
îndepărtarea pavajului  / asfaltului trebuie 
făcută cu mare grijă.

În momentul în care pavajul / asfaltul a fost 
spart în bucăți optime, se poate îndepărta 
cu grijă. Echipamentul folosit nu trebuie 
amplasat pe rădăcini expuse la suprafață. 
În condiții de uscăciune și temperaturi 
ridicate, rădăcinile rămase expuse la 
suprafață trebuie acoperite cu mulci în  
mai puțin de 1 oră de la expunere, pentru a 
menține umiditatea până la acoperirea lor 
la momentul oportun. 

Toaletarea rădăcinilor
Doar Serviciul Public pentru Administrare 
Parcuri și Zone Verzi poate aproba 
toaletarea rădăcinilor la nevoie când 
situația impune. Aceste lucrări se poate 
face doar sub supravegherea personalului 
specializat și autorizat.

Promovarea longevității arborilor și 
a pavajului / asfaltului  
 Incompatibilitățile dintre arbori și 
infrastructura rutieră (trotuar, șosea) 
precum și costul asociat acestora  pot 
fi preîntâmpinate  sau reduse prin 
următoarele practici:
 
-aerisirea și decompactarea solului pentru 
a permite pătrunderea în adâncime a 
rădăcinilor;

-găsirea unor soluții  pentru a pune 
la dispoziție un volum cât mai mare 
de pământ  și dezvoltarea cât mai 
optimă a rădăcinilor  pentru evitarea 
compactării solului în timpul lucrărilor la 
infrastructură;
 
-instalarea unor bariere pentru rădăcini 
înspre carosabil și trotuar  doar dacă 
contextul permite, este necesar să se 
permită  rădăcinilor să se orienteze de-a 
lungul aliniamentelor verzi. 

Raportarea lezării arborilor

 Lezarea sau distrugerea unui arbore trebuie 
raportată în cel mai scurt timp de la producerea
evenimentului către Serviciul pentru 
Administrare Parcuri și Zone Verzi cu dovezi 
fotografice. Raportarea se face în cazul lezărilor 
de natură mecanică sau chimică a ramurilor, 
trunchiurilor sau ale rădăcinii, mai
mari de 5 cm în diametru.
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Lucrări de construcții / servicii 
care aduc prejudicii arborilor
- Lucrările de nivelare sau modificare 
a pantei solului pot aduce perturbări 
structurii solului și modificări ale 
biotopului rădăcinilor și al altor elemente 
vegetale. 
 
- Orice modificări aduse în zona alveolei 
arborilor legat de îndepărtarea solului sau 
adăugarea acestuia pot avea impact pe 
termen lung asupra sănătății arborilor;
 
- Lucrări de săpat, excavat, găurit pot 
avea impact considerabil asupra solului, 
rădăcinilor și a sistemului biologic care 
susține arborele și vegetația. Astfel de 
lucrări sunt interzise în zona critică de 
protecție a rădăcinilor;
 

- Practica utilizării în exces, an de an, 
a clorurii de sodiu sau natriu (sarea 
industrială) pentru degivrarea gheţii şi a 
zăpezii de pe străzi şi trotuare a condus 
la poluarea excesivă a solului cu ioni de 
clor, peste limita de toxicitate  stabilită 
pentru multe speciie la 10.000 ppm 
sau mg/l. Drept urmare, specii precum 
teiul, arţarul, paltinul, etc. plantaţi pe 
trotuare se usucă în primii 2-3 ani de la 
plantare, iar arborii bătrâni sunt şi expuşi 
putregaiului. Astfel, există riscul ca în 
viitorul apropiat locuitorii multor oraşe 
din România să fie lipsiţi de aer curat 
şi de umbră (ecoprotecţie) pe trotuare. 
Pentru prevenirea degradării arborilor 
trebuie adoptat modelul occidental pentru 
deszăpezire, cu acetat de potasiu (sau 
alte alternative) şi cu cât mai puţină sare 
industrială.

Măsuri de management preventiv pentru 
lucrările amintite mai sus:
- Se vor evita lucrările în alveola arborilor;
 
- Excavatul, săpatul pentru canalizare, 
rețele utilitare, linii de irigare etc., pot 
să necesite săpături pe sub sistemul de 
rădăcini. În cazurile excepționale în care 
este nevoie de tăierea unor rădăcini mai 
mari de 5 cm în diametru aceasta trebuie 
autorizată în prealabil și făcută conform 
standardelor în  în domeniu. 

- Se vor utiliza metode eficiente de 
protecție a arborilor cum sunt: săpatul 
manual, tehnologia de excavare folosind 
apa sau aerul comprimat. Excavatul prin 
tehnologia cu jet de apă are un risc mare de 
lezare a rădăcinilor dacă jetul de apă este 
folosit prea aproape de suprafața rădăcinii. 
 

-  Se vor lua măsuri de protecție a  
rădăcinilor expuse dacă acoperirea cu 
pământ nu se va realiza în aceeași zi;

- Se vor lua măsuri de protecție a 
rădăcinilor în prima oră de la expunere. Se 
pot folosi diferite materiale umezite care 
să acopere rădăcinile până la acoperirea 
acestora cu pământ. 
 
- Tăierea rădăcinilor care se află în afara 
zonei critice de protecție mai mici de 5 cm 
în diametru, expuse în timpul excavării, 
trebuie secționate suficient de lung până 
se ajunge la o porțiune de lemn mai dură,  
apoi se obturează spre vindecare. Este 
interzisă intervenția asupra rădăcinilor 
mai mari de 5 cm în diametru. 
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Folosirea echipamentului greu 
în construcții
Lucrările desfășurate pe domeniul public 
care includ echipament greu au potențialul 
de a aduce prejudicii solului și rădăcinilor 
prin compactare și reducerea nivelului de 
oxigen. Dacă apare acest fenomen, trebuie 
luate măsuri de aerare a solului. 

Folosirea a utilajelor de construcții grele, în 
zona critică de protecție a rădăcinilor este 
strict interzisă. Dacă se obține o derogare 
specială în acest sens, trebuie luate măsuri 
suplimentare de protecție în funcție de 
fiecare situație în parte.

Măsuri preventive care trebuie 
luate pentru protejarea arborilor 
în situația în care se operează cu 
echipamente grele în zona critică de 
protecție a rădăcinilor:

 - se va realiza o zonă tampon peste 
zona de protecție critică a rădăcinilor. 
Acest tampon va fi compus dintr-un strat 
de mulci (10 – 15 cm) umezit, iar deasupra 
acestuia se va așeza o placă de oțel de 
minim 2,5 cm. Acest tampon trebuie 
menținut pe toată durata lucrărilor. 
 

-trunchiul, ramurile și frunzișul trebuie 
spălate dacă au acumulat praf rezultat în 
urma lucrărilor; 

Proiectele de dezvoltare și utilitate majoră 
trebuie să se conformeze prevederilor 
regulamentului spațiilor verzi și ghidului 
aferent acestuia. 

Măsurile de protecție ale arborilor 
trebuie prevăzute și specificate înainte de 
începerea oricărui proiect și menținute pe 
toată perioada de desfășurare a lucrărilor.
Orice tip de lezare sau distrugere a unui 

arbore trebuie raportată în maxim 6 ore 
de la eveniment către organele competente 
ale primăriei cu dovezi fotografice. 

Toate lezările de natură mecanică sau 
chimică ale  ramurilor, trunchiurilor sau 
rădăcinilor mai mari de 5 cm în diametru, 
trebuie raportate. 

Dezvoltarea privată și Proiecte de 
utilitate majoră
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2.4.8 UDAREA ARBORILOR 

Recomandări de udare:

Arborii plantați de curând, incluzând 
speciile rezistente la secetă, sunt 
dependenți de o irigare suplimentară până 
la consolidarea lor (2 – 3 ani).
În perioadele de căldură excesivă, vânt sau 
secetă există posibilitatea ca recomandările 
de udare să nu se aplice întocmai;
Metoda sau cantitatea folosită poate să 
difere în funcție de compoziția solului, 
căldură, vânt, perioade de precipitații 
foarte crescute sau soluri cu un drenaj 
deficitar;
Udatul arborilor trebuie să folosească 
aceste linii directoare:

Arbori noi:
 
- În perioada de consolidare (1-3 ani) 
arborii trebuie udați în profunzime cu 
frecvența necesară. La fiecare udare se 
recomandă 15 litri pentru fiecare 2 cm 
diametru al trunchiului. 

 - Pe timp de secetă udatul plantaţiei 
tinere se va face cu 20-40 l apă/exemplar, 
cu repetarea operaţiei după alte 10 zile de 
secetă.
Standardul minim este următorul (pe luni 
de la plantare):
 
- 1-3 luni în adâncime de 4 ori pe lună sau 
de câte ori este nevoie;
 
- 4-6 luni în adâncime de 3 ori pe lună sau 
de câte ori este necesar;
 
- 7-12 luni în adâncime de 2 ori pe lună sau 
de câte ori este nevoie;

Arbori maturi:
 
- o dată pe lună (iulie – septembrie) sau de 
câte ori este nevoie în perioadele secetoase.
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Reguli de 
cosire gazon Cosirea vegetației se va face pe întreaga 

suprafață, în mod uniform, fără a se lăsa 
spații asupra cărora să nu se intervină.
Înălțimea optimă de desfășurare a 
lucrărilor de îndepărtare a vegetației este 
de maxim 20 cm. 
 
a) La trecerea cu coasa în vecinătatea 
arborilor și arbuștilor se va acoperi tulpina 
cu manșon de cauciuc sau furtun de plastic;

b) La trecerea cu coasa în vecinătatea 
mobilierului urban se va acoperi cu prelată 
sau alte materiale de cauciuc;

c) În ceea ce privește protejarea 
aranjamentelor florale, lucrările de 
cosire se vor face cu maximă atenție fără 
a depăși marginea acestora  Marginea 
aranjamentului se poate delimita cu 
material de plastic (tip gărduleț ondulat de 
culoare verde);
 
d) Îndepărtarea vegetației din jurul 
plantelor (arbori, arbuști, flori) se poate 
face în mod manual sau cu foarfecă de 
grădină, fără a leza plantele;

e) La trecerea cu coasa în vecinătatea 
autovehiculelor sau a altor bunuri private 
se va proceda la acoperirea / protejarea cu 
ajutorul unei prelate;

f) Iarba sau vegetația rezultată în urma 
acestor lucrări trebuie greblată,  măturată 
și colectată de pe spațiul verde, alee, 
trotuar, stradă și depozitată în containerele 
speciale puse la dispoziție de către 
operatorul de colectare și salubrizare;

Cosirea vegetației ierboase de pe domeniul 
public al municipiului Sibiu se va realiza 
de către Serviciul pentru Administrarea 
Parcuri și Zone Verzi  precum și agenți 
economici contractați în acest sens.
Cosirea vegetației ierboase de pe 
proprietatea persoanelor fizice și juridice se 
realizează de către deținătorii acestora. 
  
Lucrările de cosit se vor desfășura în 
perioada martie - noiembrie, cu cel puțin 
o trecere / luna, în funcție de condițiile 
climatice și gradul de dezvoltare a 
vegetației

Aceste lucrări se vor desfășura luând în 
considerare toate măsurile de siguranță 
pentru a proteja materialul dendro-floricol 
precum și a mobilierului urban după cum 
urmează:

Înainte de începerea operațiunilor de cosire 
se va face verificarea întregii zone pe care 
se va folosii motocoasa/mașina de tuns și 
se vor îndepărta toate pietrele, crengile, 
sârmele, oasele și alte corpuri străine ce ar 
putea fi aruncate de aparat.
 
În zonele cu obiecte străine, obstacole 
(rădăcini, ţevi, buturugi) care nu pot fii 
îndepartate și sunt ascunse în suprafaţa 
gazonului, acestea vor fi marcate în 
prealabil cu țarusi de lemn pentru a fi cât 
mai vizibile de către lucrător.
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  Plantările de material dendrofloricol, 
având în vedere condiţiile climatice din 
municipiul Sibiu, se realizează în funcţie de 
specii, în următoarele perioade ale anului:

- pentru flori anuale - aprilie - mai;

- pentru flori bienale - 15 oct -15 noiembrie 
sau 15 martie -15 aprilie;

- pentru flori perene - 15oct -15 noiembrie 
sau 15 martie -15 aprilie;

- arbori şi arbuşti - 1 noiembrie - 31 martie 
(exceptând perioada de îngheț);

- arbori şi arbuşti cu balot sau container 
- pe tot parcursul anului (exceptând 
perioada de îngheț la sol);

Aceste perioade pot să difere în funcție de 
condițiile climatice.

Reguli de plantare a 
materialului dendrofloricol 
precum și întreținerea 
acestuia.

a) curățarea terenului de corpuri străine;

b) mobilizarea solului manual / mecanizat;

c) montarea sistemelor de irigații 
(aspersoare) 

d) pregătirea terenului pentru plantarea /

însămânțarea materialului dendrofloricol;

e) transportatul și plantarea materialului/
însămânțat cu ierburi perene;

f) udarea materialului dendrofloricol sau 
a gazonului cu utilaje autocisterne / sistem 
de irigații

4.1 Operații specifice de pregătire a 
terenului pentru plantat:

- trasarea cu țăruși și sfoară a zonei de 
plantare a gardului viu;

- săparea manuală a șanțului cu hârlețul la 
adâncimea de aproximativ 40 cm;

- scoaterea puieților din pepinieră;

- încărcarea gardului viu în mijlocul de 
transport;

- transportul gardului viu la locul de 
plantare și repartizarea lui pe lungimea 
șanțului;

- Distanțele de plantare între fire pentru 
obținerea unui gard viu diferă de la specie 
la specie și pot varia de la 30 la 80 cm.

- Distanța minim de la marginea (bordură, 
alee, etc) spațiului verde spre interior în 
mod normal este de 30 de cm. Gardul viu 
se va tunde mereu în așa fel încât să nu 
depășească limita spațiului verde pe care 
este amplasat.

- fasonarea rădăcinilor;

- poziționarea puieților și tasarea 
pământului în jurul rădăcinilor și 
administrarea de îngrășăminte la plantare;

- tăierea gardului viu, nou plantat la o 
înălțime de aproximativ 20/30 cm pentru 
facilitarea ramificării și îndesirii plantei;

- udatul gardului viu nou plantat cu 
autocisterna;

4.2 Lucrări de plantare a 
gardului viu :



Gardurile vii în municipiul Sibiu vor păstra 
un standard de înălțime cuprins între 80 și 
100 cm. 
Există trei tipuri de tăiere a gardului viu: 
 
a) tăierea de întreținere (modelare), 
 
b) tăierea de scurtare 
 
c) tăierea radicală.
 
Fiecare dintre ele este necesară pentru un 
gard viu viguros, des și sănătos.
Prin tăierea de întreținere se asigură 
îndesirea gardului viu, dar și menținerea 
lungimii dorite. Acest tip de tăiere implică 
tunderea a 10-15 cm din lăstarii nou 
crescuți. În funcție de tipul de gard viu se 
stabilește și numărul necesar de tunderi de 
întreținere.

Pentru gardurile mereu verzi este 
suficientă o singură tăiere de întreținere 
pe an, însă pentru cele verzi, vara este 
nevoie de două astfel de tăieri. Tăierea de 
întreținere se face când lăstarii nou născuți 
s-au maturizat.

Tăierea de scurtare se face cel mult o dată 
pe an, de regulă iarna. Lăstarii se scurtează 

pentru a avea parte de o creștere mai 
puternică.

Tăierea radicală se face când gardul viu 
este bătrân și are nevoie de regenerare. 
Mai este numită tăiere până la butuc 
și determină o creștere mai stufoasă în 
următorul sezon. Se face de obicei iarna, 
dar nu la temperaturi mai joase de -5o 
Celsius.

Gardul viu se tunde cu un fierăstrău 
electric. Cel mai util fierăstrău este cel cu 
acumulator, pentru că oferă autonomie 
mare și ușurință în manevrare. 
Îngrijirea gardului viu nu este deloc 
dificilă. Odată plantat, el nu ne solicită prea 
multă atenție, iar tunderea este extrem 
de ușoară de executat cu ajutorul unui 
trimmer bun.

Este recomandat ca tăierile să se facă 
în zilele uscate, fără îngheț, însă nu 
trebuie realizate nici pe caniculă, la orele 
prânzului, când soarele este puternic. Luna 
iunie este o perioadă potrivită, la fel și luna 
octombrie.

4.3 Întreținerea gardurilor vii
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4.4 LUCRĂRI DE ACOPERIRE 
CU GAZON:

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN 
VEDEREA ÎNSĂMÂNTĂRII CU GAZON

A: PREGĂTIREA TERENULUI

- Degajarea terenului prin strângerea în 
grămezi, a diferitelor materiale existente la 
suprafaţa. 
 
- Curățarea terenului, prin săpare, de iarbă 
și buruieni, și transportul acestora cu roaba 
la marginea zonei de lucru. Activitatea se 
poate efectua cu motocultorul sau freza, la 
adâncimea de 5 cm;
- În cazul în care stratul de pământ de pe 
amplasament depăşeşte nivelul propus 

(surplus de pământ), îndepărtarea 
pământului vegetal până la nivelul dorit 
se realizează prin săpare. Surplusul de 
pământ va fi încărcat în vehicul sau 
depozitat corespunzător până la ridicare. 
 
- Mobilizarea solului în vederea asigurării 
prizei cu stratul vegetal, nivelarea și 
finisarea suprafeţelor, mărunțirea 
bulgărilor se va face cu freza de mărunțit și 
nivelat solul.

B: ÎNSĂMÂNȚAREA GAZONULUI SE VA 
FACE ASTFEL

Însămânțarea gazonului cuprinde 
transportul în interiorul zonei de lucru, 
semănarea prin împrăștierea cu mâna 
sau cu căruciorul pentru semănat, 
uniformizarea și  îngropatul cu grebla de 
grădina a semințelor de iarbă și tasarea 

solului semănat cu tăvălugul. După aceste 
etape se va trece la etapa de udare a 
terenului. 

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:
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-Pregătirea terenului;

- Înlăturarea tuturor buruienilor și 
plantelor nedorite;

- Erbicidarea suprafeţei ce urmează a fi 
acoperita cu gazon;

- Înlăturarea pietrelor mari, rădăcinilor, 
a gazonului vechi și a oricărui obstacol 
nedorit;

- Săparea solului cu motocultorul sau 
cu utilajul de frezat și nivelat solul la 
adâncimea de 15-25 mm;

- Nivelarea fină a solului cu grebla și 
completarea cu pământ fertil în zonele în 
care se consideră necesar;

- Adăugarea unui strat de nisip de 1-2 cm;

- Tasarea solului cu tăvălugul și greblat din 
nou;

- Se va administra fertilizator pe întreaga 
suprafață a terenului amenajat;

- Se va marca cu țăruși suprafaţa ce 
urmează a fi acoperită cu gazon;
 
- Încărcarea, descărcarea și manipularea 
rulourilor de gazon se va face manual. Se 
recomandă ca acestea să fie descărcate în 
interiorul zonei de lucru, cât mai aproape 
de locul de montaj;
 

- Montarea propriu-zisa a rulourilor de 
gazon începând cu latura cea mai lungă a 
suprafeței ce urmează a fi amenajată;
 
- Se așează fiecare rulou de gazon, pe 
măsură ce se înaintează, și se presează bine 
de ruloul de gazon vecin pentru a asigura o 
linie de demarcaţie cât mai puţin evidentă;
 
- Se presează bine fiecare margine a 
ruloului de gazon de marginile învecinate, 
având grijă ca marginile ruloului de gazon 
să nu se suprapună;
 
- La final se vor umple golurile cu compost 
sau pământ, iar acolo unde golurile sunt 
mai evidente se vor pune porțiuni dintr-un 
rest de rulou;
 
- În final se va tasa întreaga suprafaţă 
montată cu gazon, cu maiul sau cu 
tăvălugul;
 
- Se va îmbiba bine stratul de gazon cu apa 
, la prima udare, pentru a intra și în solul 
de sub ruloul de gazon proaspăt montat;
 
- La prima udare, stratul de gazon trebuie 
îmbibat cu apă suficientă , astfel încât să se 
asigure pătrunderea apei și în profunzimea 
solului, sub ruloul de gazon;

ACOPERIREA CU RULOURI DE GAZON
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Capitolul I. Condițiile de încheiere a unui acord de colaborare între persoanele fizice sau 
juridice și Primăria Municipiului Sibiu  pentru întreținerea și gospodărirea spațiilor verzi 
aparținând domeniul public al municipiului Sibiu
 
 1.1. Lucrările de întreținere a spațiului verde încredințat

Capitolul II. Lucrări de plantare / tăiere / toaletarea arborilor pe teritoriul municipiului 
Sibiu
 2.1 Linii directoare pentru plantarea arborilor în aliniamentele / alveole stradale
       
  2.1.1 Distanța de plantare între arbori pentru o dezvoltare optimă a coroanei 
  2.1.2 Calitatea copacilor
  2.1.3 Amendamente ale solului
  2.1.4 Modalitatea de lucru cu arborii
  2.1.5 Folosirea unui strat de mulci la baza trunchiului arborelui
  2.1.6 Tutorii pentru arborii plantați
  2.1.7 Umplerea cu amestec de plantare

 2.2 Acțiuni necesare după operațiunea de plantare
  2.2.1. Udarea
  2.2.2. Controlul buruienilor și lucrărilor de întreținere a stratului de mulci        
  2.2.3. Tăierile în timpul fazei juvenile ale arborilor
  2.2.4.  Managementul împotriva bolilor și a dăunătorilor 
            
 2.3 Toaletarea arborilor
  2.3.1. Cerințe și standarde necesare în procesul de toaletare
  2.3.2. Reguli de toaletare
  2.3.3. Tipuri de toaletare
  2.3.4. Ghid toaletare

 2.4 Gestionarea vegetației
  2.4.1. Managementul vegetației în intersecții și pe străzi publice
  2.4.2. Tăierea și înlocuirea arborilor de pe domeniul public
  2.4.3. Standarde în înlocuirea arborilor
  2.4.4. Analiza riscului arborilor
  2.4.5. Creșterea gradului de siguranță
  2.4.6 Tăieri de urgență
  2.4.7. Informații despre protecția arborilor pentru persoanele juridice 
care desfășoară activități de construcții, reparații, reabilitare pe domeniul public al 
municipiului Sibiu
  2.4.8. Udarea arborilor

Capitolul III. Reguli de cosire gazon

Capitolul IV. Reguli de plantare a materialului dendro-afloricol
        
 4.1 Operațiuni specifice de pregătire a terenului pentru plantat
 4.2 Lucrări de plantare a gardului viu
 4.3 Întreținerea gardurilor vii
 4.4 Lucrări de acoperire cu gazon
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