
CAPITOLUL VIII 

DEZVOLTAREA ALINIAMENTELOR DE CIRCULA�IE 

�I A PENETRA�IILOR 

 
 Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea �i administrarea spa�iilor verzi din 
intravilanul localit��ilor aliniamentele sunt „fâ�ie plantat� - planta�ie cu rol estetic �i de ameliorare a 
climatului �i calit��ii aerului, realizat� în lungul c�ilor de circula�ie sau al cursurilor de ap�”. 
 Aliniamentele sunt alc�tuite din planta�ii de arbori, arbu�ti �i flori. Acestea se �es ca o pânz� 
de p�ianjen pe planul ora�ului, îndeplinind multe roluri importante: 
 - fac leg�tura între parcuri, scuaruri �i alte spa�ii verzi; 
 - asigur� protec�ia pietonilor împotriva insola�iei; 
 - reduc viteza vântului; 
 - m�resc umiditatea relativ� a aerului; 
 - îmbog��esc aerul cu oxigen �i reduc dioxidul de carbon din atmosfer�; 
 - eman� fitoncide care ucid microbi; 
 - diminueaz� zgomotul; 
 - confer� un aspect ordonat str�zilor etc. 
 - s� fie rezisten�i la insola�ie, fum, praf, secet� etc. 
 - atenuarea trepida�iilor, datorit� sistemului radicular bine ancorat. 
 Pe lâng� aceste roluri spa�iile verzi amplasate în imediata apropiere a c�ilor de circula�ie, au 
un rol deosebit de important în realizarea siguran�ei circula�iei �i a confortului optic. 
 Realizarea siguran�ei circula�iei �i a confortului optic (dup� Filofteia Negru�iu în lucrarea 
Spa�ii verzi, 1980), cu efecte favorabile asupra evit�rii accidentelor, se datoreaz� însu�irilor 
vegeta�iei, utilizat� în acest scop �i anume: 
 - separ� diferitele categorii de circula�ie: pietonal�, bicicli�ti, vehicule, autovehicule; 
 - spore�te posibilit��ile de orientare �i de men�inere a aten�iei conduc�torilor de vehicule, 
îmbun�t��ind ghidarea optic�, în special noaptea sau pe timp de cea��, ploaie, ninsoare; 
 - indic� traseul drumului, datorit� arborilor care au în�l�imi mai mari în compara�ie cu 
indicatorii de circula�ie; 
 - permite sesizarea, de la distan��, a particularit��ilor geometrice ale drumului, în special a 
punctelor ce prezint� pericol pentru circula�ie, cum ar fi curbele, crestele sau concavit��ile; spre 
exemplu plantarea mesteac�nului în partea exterioar� a unei curbe, ajut� pe conduc�torul auto ca 
noaptea s� vad� din timp curba, deoarece scoar�a alb� a trunchiului este foarte bine eviden�iat� în 
lumina farurilor; 
 - împiedic� „efectul de orbire” a conduc�torilor de vehicule de c�tre farurile acelora care vin 
din sens invers, atunci când între benzile de circula�ie ale celor dou� direc�ii se planteaz� un 
aliniament de arbu�ti (Bulevardul Simion B�rnu�iu); 
 - ecraneaz� luminile farurilor pe timp de noapte, u�urând ghidajul vehiculelor în curbe �i 
denivel�ri; 
 - reduce starea de oboseal� a conduc�torilor de vehicule �i men�ine treaz� aten�ia, 
asigurându-le „securitatea psihologic�”; 
 - re�ine vehiculele în cadrul platformei drumului în cazurile extreme de derapaj, mai ales 
dac� vegeta�ia este reprezentat� prin specii arbustive cu tulpini numeroase, care ac�ioneaz� ca 
amortizoare de �oc; faptul c� obstacolele solide (mai ales arborii) sunt implicate, în mare m�sur�, în 
accidentele rutiere nu trebuie s� conduc� la concluzia c� acestea constituie cauza; dup� G. 
Olschowy, în 75% din cazuri, motivul principal al accidentelor se datoreaz� conduc�torului de 
vehicul �i nu arborilor de care se tamponeaz� uneori; 
 - m�re�te siguran�a circula�iei prin protec�ia contra vântului �i a z�pezii; 
 - reduce pericolul c�derii pietrelor �i a alunec�rii terenului în por�iunile cu pante mari; 
 - re�ine c�derile sau alunec�rile de z�pad� din zonele învecinate cu cote superioare drumului; 
 - fixeaz� taluzurile rambleelor sau debleelor, împiedicând eroziunea lor. 



 Înc� din anul 1994 speciali�tii din cadrul prim�riei luptau împotriva defri��rilor arborilor de 
pe domeniul public �i pentru protec�ia arborilor cu o valoare estetic� �i dendrologic� deosebit�, 
astfel încât, s-a adoptat Hot�rârea de Consiliu Local a Municipiului Timi�oara nr. 112/1994 privind 
ocrotirea unor arbori cu valoare decorativ� deosebit� de pe raza municipiului Timi�oara. 

 
Platanus acerifolia strada Pomiculturii protejat prin HCL 112/1994 

 Pentru a crea un mediu de via�� s�n�tos �i atractiv, s-a adoptat Hot�rârea de Consiliu Local a 
Municipiului Timi�oara nr. 4 din data: 28.01.2003 privind aprobarea realiz�rii aliniamentelor de 
arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timi�oara. 
 În sprijinul administra�iilor publice locale a venit �i adoptarea Legii nr. 24 din 15 ianuarie 
2007 (republicat�) privind reglementarea �i administrarea spa�iilor verzi din intravilanul 
localit��ilor). Defini�ia aliniamentelor este men�ionat� la ART. 4 - m) culoare de protec�ie fa�� de 
infrastructura tehnic� - planta�ii realizate în lungul c�ilor de circula�ie sau în jurul unor instala�ii cu 
poten�ial ridicat de poluare, în vederea amelior�rii calit��ii mediului �i protej�rii infrastructurii 
aferente. 
ART. 16 
(1) Autorit��ile administra�iei publice locale au obliga�ia s� �in� eviden�a spa�iilor verzi de pe 
teritoriul unit��ilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spa�iilor verzi, pe care le 
actualizeaz� ori de câte ori intervin modific�ri. 
(2) Eviden�a spa�iilor verzi are drept scop organizarea folosirii ra�ionale a acestora, a regener�rii �i 
protec�iei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimb�rilor calitative �i cantitative, 
precum �i asigurarea informa�iilor despre spa�iile verzi. 
(3) Registrele locale ale spa�iilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al 
ministrului dezvolt�rii regionale �i locuin�ei, cu avizul ministrului mediului �i al ministrului 
administra�iei �i internelor, în termen de un an de la elaborarea �i publicarea acestora. 
ART. 17 



(1) Obliga�ia organiz�rii �i conducerii registrelor spa�iilor verzi revine autorit��ilor administra�iei 
publice locale. 
(2) Registrul local al spa�iilor verzi este un sistem informa�ional care cuprinde datele tehnice ale 
tuturor spa�iilor verzi conform indicilor de calitate �i cantitate. 
(3) Registrele locale ale spa�iilor verzi vor fi f�cute publice �i vor putea fi consultate la sediile 
autorit��ilor administra�iei publice locale. 
 În Timi�oara, s-au inventariat arborii de pe domeniul public pe parcursul mai multor ani 
(1998 - 2004) reprezentând Cadastrul Verde. Acest cadastru con�ine, în propor�ie de 85%, toate 
datele solicitate de Legii nr. 24/2007 prin întocmirea Registrului Local al Spa�iilor Verzi. 
 Din anul 2007 s-a implementat un anumit standard al arborilor prev�zu�i a se planta în 
aliniamente, parcuri, scuaruri, locuri de joac� etc.  

Caracteristicile materialului dendrologic ce se planteaz� pe domeniul public sunt:  
 Arbori foio�i: circumferin�a trunchiului la 1 m de sol 14/16 cm, în�l�imea punctului de 
altoire 2-2,2 m, r�d�cina protejat� de balot de p�mânt ambalat în plas� de sârm�, pânz� de sac sau 
container cu dimensiunea de 40-60 cm, coroana format� din minim 3 ramuri principale, gradul de 
ramificare minim III, în�l�imea optim� a arborelui cu tot cu coroan� 3 m; exemplare f�r� r�ni 
provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici.  
 Conifere: r�d�cina protejat� de balot de p�mânt ambalat în plas� de sârm�, pânz� de sac sau 
container cu dimensiunea de 40-60 cm, coroan� compact�, un singur vârf la genurile Abies, Cedrus, 
Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga etc., culoarea specific� genului, speciei, variet��ii, soiului; pentru 
arborii r��ino�i în�l�imea minim� 2-2,5 m; exemplare f�r� r�ni provocate de: boli, d�un�tori, agen�i 
fizici, chimici, mecanici; 
 Arbu�ti: r�d�cina protejat� de balot de p�mânt ambalat în plas� de sârm�, pânz� de sac sau 
container, tuf� compact�, culoarea florilor �i a frunzi�ului specific� genului, speciei, variet��ii, 
soiului; exemplare f�r� r�ni provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici; 
 Gard viu: r�d�cin� nud� bine ramificat�, s�n�toas� sau cu r�d�cina protejat� de balot de 
p�mânt; exemplare f�r� r�ni provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici; 
 Trandafiri: r�d�cin� format� din minim 3 ramuri cu lungimea de minim 25 cm, minim anul 
II de altoire, partea aerian� format� din minim 3 ramuri principale cu muguri viabili; f�r� r�ni 
provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici; 
 Specii floricole anuale �i bienale: r�d�cina protejat� de balot de p�mânt cu Ø = 7 cm, 
genera�ia F1, flori mari, culoarea florilor �i a frunzi�ului specific� genului, speciei, variet��ii, 
soiului; exemplare f�r� r�ni provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici; 
 Bulboase: bulbi, rizomi, tuberculi, tuberobulbi cu dimensiuni specifice calit��ii I conform 
normelor europene, exemplare f�r� r�ni provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici; 
 Distan�a de plantare între arbori, în aliniamente, este de 4 m. În cazul plant�rii de specii de 
arbori de talie mare (Platanus acerifolia, Quercus robur etc.) distan�a de plantare între arbori ajunge 
la 6-8 m. 
 
 
 
 
 
 


