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Legislaţie

• LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

• ORDINUL Nr. 1549 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi

• LEGEA Nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din zonele urbane

• Ordinul 1466/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice

si locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice

pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi



Soluţia informatică pentru gestiunea terenurilor cu destinaţie spaţii verzi 

este construită ca o extensie a Sistemul de gestiune urbană şi se 

bazează pe datele gestionate deja în acest sistem, completate cu 

prevederile actelor normative privind administrarea spaţiilor verzi din 

zonele urbane.

Are ca obiective generale furnizarea de informaţii pentru:

• protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;

• menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, 

solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii 

populaţiei, protecţiei mediului şi al asigurării calităţii vieţii;

• regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;

• elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi 

menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor;

• identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea 

suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;

Obiective generale



• crearea bazei de date geospaţiale a spaţiilor verzi corelate cu 

informaţiile de utilizate deja în sistem

• dezvoltarea unor posibilităţi de analiză pentru identificarea terenurilor 

cu destinaţie spaţiu verde, a zonelor deficitare, in vederea stabilirii 

necesarului de lucrări de amenajare

• identificarea zonelor degradate

• corelarea informaţiei referitoare la spaţiile verzi cu proiectele de 

dezvoltare urbană

• evidenta activitatilor de plantare, tăiere/toaletare şi a lucrărilor 

specifice gestionării fondului verde al localităţii

• crearea bazei de date conţinând arborii izolaţi si ocrotiti, precum si cu 

materialul dendrologic 

Obiectivele soluţiei informatice



Sistem informatic 

de gestuine urbană

Soluţia geospaţială 

de evidenţă a 

spatiilor verzi se 

încadrează în 

Sistemul de 

Gestiune Urbană a 

Municipiului 

Focşani, ca un 

modul nou, care 

completează 

funcţionalităţile 

existente ale 

acestuia.

Concept
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Registrul local 
al spaţiilor verzi



• set de date unic la nivel de soluţii înglobate în Sistemul de Gestiune

Urbană a Municipiului Focşani. Toate datele sunt gestionate într-o bază

de date unică la nivelul instituţiei, la care au acces toţi utilizatorii în

funcţie de drepturile alocate. Conexiunea la date este directă, astfel

orice modificare a datelor este percepută instantaneu de orice

utilizator conectat.

• utilizarea nomenclatoarelor de valori. Pentru fiecare categorie de

obiecte sunt definite nomenclatoare cu tipurile de atribute implicite,

un rol important în acest caz avându-l gestiunea nomenclatoarelor de

tipuri de spaţii verzi, a tipurilor de arbori si a materialului dendrologic.

• acces pentru un număr mare de utilizatori. Aplicaţia utilizează

arhitecturi de baze de date de tip client/server capabile să

deservească eficient un volum de date mare la un număr mare de

utilizatori. De asemenea, deoarece este bazată pe tehnologia Web,

permite creşterea numărului de utilizatori definiţi iniţial.

Funcţionalităţi generale



• acces securizat la date pe bază de competenţe prin user şi parolă.

Mecanismele de gestionare şi control acces la date sunt mecanisme

standard, care permit o gestiune unitară a drepturilor de acces ale

utilizatorilor. Pentru fiecare grupă de utilizatori sunt definite seturile de

date la care aceştia au acces, datele sunt gestionate pe baza

drepturilor de acces.

• funcţionalităţi de introducere şi actualizarea bazei de date geospaţiale

conţinând terenurile cu destinaţia spaţiile verzi.

• funcţii de vizualizare a spaţiilor verzi suprapuse peste planul de bază al

teritoriului administrativ în format vector şi combinate cu seturile de

date rastru

• funcţionalităţi de analiză şi filtrare a listelor conţinând spaţiile verzi

Funcţionalităţi generale



•identificarea terenurilor cu destinaţia spaţiu verde şi analiza datelor asociate

acestora, adresa, delimitarea spaţiului verde, şi vizualizarea în hartă a

amplasamentului spaţiilor verzi. Aplicaţia permite utilizatorului identificarea

unui teren prin motoare facile de căutare,

prin specificarea adresei sau a elementelor

de identificare

Funcţionalităţi specifice



• gestiunea terenului conform cadastru general cu evidenţierea proprietarilor

şi a deţinătorilor cu evidenţierea tipului de proprietate şi a modului de

administrare a terenurilor - permite utilizatorilor vizualizarea proprietarilor

spaţiului verde şi gestiunea, tipului de proprietate. Pe baza acestei

informaţii se poate identifica în orice moment suprafaţa ocupată de spaţiu

verde aflat în proprietatea sau administrarea unei entitati, se pot grupa

informaţiile după proprietar/administrator, tip de proprietate.

• gestiunea geospaţială a datelor specifice spaţiilor verzi - toate informaţiile

conţinute în Fişa spaţiului verde, sunt introduse în baza de date, utilizând

câmpuri distincte, diferenţiate după tipul de spaţiu verde (parc, scuar,

aliniamente stradale, etc.) şi sunt asociate terenurilor care au destinaţia

spaţii verzi, pentru a păstra legătura cu datele de identificare ale terenului.

Funcţionalităţi specifice



• gestiunea datelor privind vegetaţia existentă pe terenul spaţiu verde

• gestiunea datelor specifice arborilor izolaţi şi ocrotiţi privind

amplasamentul, specia, diametrul, înălţimea, evaluarea stării de

viabilitate, identificare, riscuri potenţiale

• ataşarea documentelor emise cu privire la terenul definit ca spaţiu verde şi 

construcţiile existente

• vizualizarea datelor tehnice referitoare la construcţiile existente pe terenul 

de tip spaţiu verde

• Registrul local al spaţiilor verzi se generează prin introducerea tuturor

informaţiilor caracteristice spaţiilor verzi, la nivelul întregului teritoriu

administrativ.

Functionalităţi specifice



• aplicaţia permite realizarea de analize geospaţiale pentru:

 identificarea:

• terenurilor definite ca spaţii verzi;

• distribuţia arborilor izolaţi şi ocrotiţi;

• terenurilor degradate care ar putea fi transformate în spaţii verzi;

 extragerea de informaţii de detaliu privind:

• vegetaţia existentă

• speciile, numărul şi tipul de arbori

• indici cantitativi şi calitativi;

• echiparea edilitară a terenului (apa, canalizare, termoficare,

electricitate, gaze, telefonie)

Funcţionalităţi specifice



• în ceea ce priveşte organizarea şi modelarea structurilor de date am pornit

de la prevederile Ordinului Nr. 1549 din 4 decembrie 2008 privind

aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor

verzi şi al formularului “Fişa spaţiului verde” care constituie de fapt un

raport ce cumuleaza date din toate tabelele utilizate in sistem
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Introducerea datelor grafice şi

alfanumerice în Registrul local al

spaţiilor verzi constituie un proces

repetitiv avand ca element de bază un

spaţiu verde definit la care lucrează un

minim de patru operatori.

Activităţile acestora sunt

interdependente evitand procesarea

multiplă a aceloraşi seturi de date,

fiecare din aceştia având un rol bine

definit

Flux de lucru

OP1 OP2

OP4OP3



OPERATOR 1

• defineşte spaţiul verde prin

generarea geometriei acestuia pe

categorii de spaţii verzi: parc scuar,

aliniamente stradale, spaţii verzi în

curtea instituţiilor, spaţii verzi între

blocuri.

• Completează:

 fişa generală a spaţiului verde, mai

puţin câmpurile “descriere vegetaţie”,

“grad intreţinere”, “stare viabilitate”

 câmpurile “tarla” şi “parcela” din fişa

zonei de vegetaţie

 câmpurile referitoare la proprietar, tip

de proprietate şi mod de administrare

din fişa zonei de vegetaţie

Flux de lucru



OPERATOR 2

• defineşte zonele de vegetaţie care

aparţin spaţiului verde generat de

OP1

• poziţionează arborii în cadrul zonei

de vegetaţie la care lucrează şi

completează fişa fiecărui arbore

Completează:
• campurile “descriere vegetatie”, “grad

intretinere”, “stare viabilitate” din fisa

generala a spatiului verde

• fisa zonelor de vegetatie din cadrul

spatiului verde definit de OP1 (mai putin

campurile “tarla” si “parcela”)

• campurile cu descrierea materialului

dendrologic aferent zonei de vegetatie

la care lucreaza

Flux de lucru



OPERATOR 3

• Validează şi corectează geometriile

spaţiilor verzi generate de OP1,

urmărind limitele parcelelor şi ale

construcţiilor

• generează geometriile aleilor

aferente spaţiului verde din lucrarea

PUG şi le transferă în serverul de

date funcţional pe stratul de alei

• transferă geometriile construcţiilor,

locurilor de joacă, fântânilor şi

terenurilor de sport în serverul de

date funcţional, fiecare pe stratul

corespunzător.

Flux de lucru



OPERATOR 4

• completează fişele de date

corespunzătoare construcţiilor,

locurilor de joacă, fântânilor şi

terenurilor de sport situate în cadrul

spaţiului verde

• ataşează documentele referitoare la

spaţiul verde

Flux de lucru



Flux de lucru – Fişa spaţiului verde



Flux de lucru – Statistici extrase



În concluzie ....

• (+) Primul act normativ care obligă utilizarea instrumentelor GIS 

în administrarea teritoriului

• (-) Obligativitatea utilizării unor platforme GIS fără a specifica 

sursa de finanţare  (la comune şi oraşe mici?)

Soluţia?

• Ordinul 1466 din 17 mai 2010 ...  

• Lipsa de pregătire  (informare) a personalului care are atribuţii 

de control

• Implementarea unor interfeţe şi proceduri simple contribuie 

definitoriu la succesul unui astfel de proiect, chiar dacă operatorii 

nu au pregătire IT 

• “Fişa intermediară a spaţiului verde”



“Fişa intermediară a spaţiului verde”



24-25 iunie 

Poiana Brasov

Vă

mulţumim 

pentru

atenţie !


