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Proiect Perreux River Banks, Franța.
Sursa http://landezine.com/index.php/2015/01/perreux-banks-bybase
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1. CE ESTE INFRASTRUCTURA VERDE?
Rețea planificată de suprafețe naturale și seminaturale care furnizează o gamă variată de servicii
ecosistemice, precum purificarea apei, calitatea aerului,
spații pentru recreere, îmbunătățirea climatului.

Notă: Exemplificările menționate au rol orientativ, acestea nu sunt
limitative.
Sursa site-ul oficial al Comisiei Europene:
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/benefits/index_en
.htm

Rețeaua verde (suprafețe de teren) și cea albastră
(ape) îmbunătățesc condițiile de mediu și prin urmare,
calitatea vieții și a sănătății oamenilor. De asemenea,
acestea susțin o economie verde, facilitează locuri de
muncă și îmbunătățesc biodiversitatea.
Infrastructura verde include suprafețe bogate în
biodiversitate precum păduri, iazuri și pajiști
înflorite, care sunt rezervoare de biodiversitate cu
capacitate de repopulare și revitalizarea a mediilor
degradate.
Infrastructura verde include suprafețe seminaturale precum parcuri, grădini, fâșii continue verzi
care îmbunătățesc serviciile ecosistemice și asigură
mobilitate faunei. Aduce beneficii prin măsuri
individuale precum colectarea apei meteorice sau
conservarea unor părți de suprafețe verzi neatinse
(spontane) devenind astfel ”casă” pentru faună și floră,
protejând biodiversitatea.

Notă: Exemplificările de mai sus au rol orientativ, acestea nu sunt
limitative.
Sursa: Jurnalul Independent Australia
https://independentaustralia.net/environment/environmentdisplay/extinction-debt-urban-biodiversity-may-be-the-answer,13054
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2. CATEGORII ALE INFRASTRUCTURII VERZI
URBANE
Infrastructura verde este una dintre componentele
planificate ale orașului, cu rol principal în protecția
mediului și creșterea biodiversității, în facilitarea
contactului social și a comunicării, cu important rol
cultural (resursă identitară, patrimoniu etc.).
Scopul final al proiectelor de infrastructură verde îl
reprezintă:
• creșterea calității aerului,

Proiect Museum Peter August Böckstiegel, Germania.
Sursa: http://landezine.com/index.php/2019/12/museum-peteraugust-bockstiegel-by-planergruppe-oberhausen/

• reducerea zgomotului,
• spații de recreere și socializare,
• adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice,
• dezvoltarea biodiversității,
• protecția naturii,
• facilitarea atașamentului oamenilor față de locul
în care trăiesc,
• întărirea identității și atractivitatea locală.
Proiect Jaktgatan and Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Suedia.
Sursa http://landezine.com/index.php/2020/09/jaktgatan-andlovangsgatan/
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3. FINANȚAREAINFRASTRUCTURII VERZI
PRIN POR VEST 2021-2027
CONTEXT UE 2021-2027
OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2:
• Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon
pentru tranziția către o economie cu zero emisii
nete de carbon prin promovarea tranziției către o
energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor
verzi și albastre, a economiei circulare, a
atenuării și adaptării la schimbările climatice și a
prevenirii și gestionării riscurilor și cu mobilitate
urbană durabilă.
OBIECTIV SPECIFIC AL PRIORITĂȚII:
• Îmbunătățirea
protecției
naturii
și
a
biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării
În acord cu PACTUL VERDE EUROPEAN al Comisiei
Europene: REFACEREA BIODIVERSITĂȚII ȘI REDUCEREA
POLUĂRII

Notă: Exemplificările de mai sus au rol orientativ, acestea nu sunt
limitative.
Sursa site-ul oficial al Comisiei Europene
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/benefits/inde
x_en.htm
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POR 2021-2027 Regiunea Vest va finanța
infrastructura verde prin investiții în:
•

modernizarea/extinderea spațiilor verzi existente;

•

transformarea în spații verzi a unor terenuri
dezafectate, degradate.

Tipuri de spații verzi (parte din infrastructura verde
a orașului) care pot fi finanțate în cadrul POR 20212027 Regiunea Vest:
A. Categorii principale de spații verzi:
• Parc - spațiu verde, cu suprafața de minimum un
hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din
zone construite, cuprinzând dotări și echipări
destinate activităților cultural-educative, sportive
sau recreative pentru populație;
• Grădină - teren cultivat cu flori, copaci și arbuști
ornamentali care este folosit pentru agrement și
recreere, fiind deschis publicului;

de seră, în vederea studierii acestora sau doar
pentru curiozitățile pe care le prezintă;
• Muzeu în aer liber – instituție care dispune de un
spațiu verde neacoperit, special amenajat, în
vederea expunerii și studierii unor obiecte de artă,
relicve, documente istorice și științifice și a educării
publicului; !!! Atenție: se vor putea finanța doar
intervențiile asupra zonelor verzi, nu și exponatele.
• Spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi
cursurilor de apă – amenajări peisagere realizate în
lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor;
• Păduri de agrement - pădure sau zonă împădurită
în care se realizează diferite lucrări în vederea creării
unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;
• Spații verzi pentru agrement: baze de agrement,
poli de agrement; !!! Atenție: acest tip de investiție
poate intra sub incidenta ajutorului de stat.

• Scuar - spațiu verde, cu suprafața mai mică de un
hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit,
în jurul unor dotări publice;
• Grădină botanică - grădină în care sunt prezentate
colecții de plante vii cultivate în condiții naturale ori
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B. Categorii adiacente de spații verzi:
!!! Atenție: această categorie de spatii verzi poate fi
finanțată doar în cadrul unor proiecte care includ
minim o categorie principală definită la pct. A.

•

Fâşii plantate - plantație cu rol estetic și de
ameliorare a climatului și calității aerului, realizată în
lungul căilor de circulație sau al cursurilor de apă;

•

Culoare de protecţie faţă de infrastructura
tehnică - plantații realizate în lungul căilor de
circulație sau în jurul unor instalații cu potențial
ridicat de poluare, în vederea ameliorării calității
mediului și protejării infrastructurii aferente.

Proiect Arkadien Winnenden, Germania. Sursa
http://landezine.com/index.php/2013/04/arkadienwinnenden-by-atelier-dreiseitl/

Proiect Redevelopment of the “Trapèze” – former Renault site,Franța.
Sursa: http://landezine.com/index.php/2012/10/redevelopmentof-the-trapeze-former-renault-site-by-aaupc/
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Conform art. 18 (7), din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor - cu modificările și completările
ulterioare, în cadrul spațiilor verzi, este permisă
amplasarea de:
• alei pietonale
• mobilier urban
• amenajări pentru sport, joc și odihnă
• construcții pentru
culturale

expoziții și activități

• construcții ușoare cu caracter provizoriu
pentru activități de comerț și alimentație
publică

Proiect Mangpo Geulbitnuri Park, Korea.
Sursa http://landezine.com/index.php/2020/11/mangpo-geulbitnuripark/

• grupuri sanitare
• spații pentru întreținere
!!! Atenție: Amplasarea elementelor construite enumerate
mai sus nu poate depăși 10% din suprafață totală a
spațiului verde.
!!! Atenție: Respectarea procentului de 10% se verifică pe
parcursul obținerii actelor administrative (acord, decizie de
încadrare etc.) ale autorității competente pentru protecția
mediului.

Proiect Vestenpark Hendrik Speecqvest, Mechelen Belgia.
Sursa: http://landezine.com/index.php/2020/07/vestenpark-hendrikspeecqvest-by-omgeving/
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4. INDICATORII PRIVIND INFRASTRUCTURA
VERDE

Acest indicator nu acoperă:
-

infrastructura verde finanțată pentru adaptarea la
schimbările climatice (măsuri de protecție contra
inundațiilor și eroziunii solului)

acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate

-

măsuri contra despăduririlor

Unitate de măsură: persoane

-

infrastructura albastră

Definiţia explicativă: Populația care locuiește pe o
rază de 2 km față de infrastructura verde publică
construită sau modernizată semnificativ în zonele
urbane și susținută de proiecte.

-

investițiile în siturile Natura 2000.

• indicator de rezultat: RCR 95 - Populația care are

• indicator de realizare: RCO 36 - Infrastructura verde

Acest indicator se va cuantifică luând în considerare
întregul spațiu verde realizat prin proiect – astfel cum va
fi regăsit la finalul implementării proiectului în Registrul
local al spațiilor verzi.

care beneficiază de sprijin acordat pentru alte
scopuri decât adaptarea la schimbările climatice
Unitate de măsură: hectare
Definiţia explicativă: Suprafața infrastructurii verzi
nou construite sau modernizate semnificativ în alte
scopuri decât adaptarea la schimbările climatice.
Modernizarea se referă la îmbunătățiri semnificative ale
infrastructurilor ecologice existente eligibile pentru
sprijin. Întreținerea este exclusă.
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5. ASPECTE GENERALE DE AVUT ÎN VEDERE
ÎN PROIECTELE PRIVIND
INFRASTRUCTURA VERDE DEPUSE ÎN
CADRUL POR 2021-2027
1. Amplasamentele propuse trebuie sa fie localizate
în intravilanul localităților din mediul urban.
2. Solicitantul (individual sau unul din parteneri)
trebuie să dețină dreptul de execuție a lucrărilor de
construcții, respectiv dreptul de proprietate sau
dreptul de administrare – drepturi reale
principale care conferă titularului dreptul de a
obţine autorizaţia de construire conform
prevederilor Legii 50/1991 cu modificările și
completările ulterioare.
3. Având în vedere modalitatea de cuantificare a
indicatorului de rezultat RCR 95, localizarea
amplasamentelor propuse se va realiza, pe cât
posibil, în zonele rezidențiale dens populate.
4. Obiectele principale ale proiectului pot fi spațiile
verzi enumerate la capitolul 2 din prezentul
document cu excepția celor care se încadrează
în categoria fâșiilor plantate și culoarelor de
protecție față de infrastructura tehnică –
acestea pot fi finanțate doar în cadrul unor
proiecte care includ minim o categorie principală

definită la capitolul 2, pct. A din prezentul
document.
5. În cadrul spațiilor verzi pentru protecția
lacurilor și cursurilor de apă se pot finanța doar
elementele aferente amenajării peisagere a
spațiului verde situate de-a lungul malurilor,
respectiv nu se vor finanța intervenții privind
regularizări de cursuri de apă, îndiguiri etc.
6. Nu se vor finanţa activităţile de decontaminare a
terenului.
7. Cel tâziu la finalizarea implementării investiției
fiecare spațiu verde rezultat trebuie să fie
introdus/ trebuie să se regăsească în Registrul
local al spațiilor verzi.
8. Toate intervențiile propuse care intră sub incidența
Dir. 2011/92/UE (astfel cum a fost modificată prin
Dir. 2014/52/UE) vor face obiectul unei evaluări a
impactului asupra mediului, iar proiectele ce
intră sub incidența Dir. 92/43 (CEE), vor face
obiectul procedurii de evaluare adecvată privind
efectele potențiale asupra Siturilor Natura 2000.

10

6. RECOMANDĂRI ÎN ABORDAREA
PROIECTELOR

diminuarea

• Asigurarea de conexiuni peisagere și ecologice
categoriile

Conectarea

infrastructurii

suprafețelor

naturale

de

implementare

și

întreținere, reducerea amprentei de carbon a

În cadrul investițiilor se pot avea în vedere
următoarele abordări:

între

costurilor

verzi.
și

semi-

naturale aflate în vecinătate aduce beneficii în

investiției

și

susținerea

economiei

circulare

(folosirea resurselor locale).
Notă: Exemplificările de mai sus au rol orientativ, acestea nu sunt
limitative.
Sursă: European Commision, Nature and Biodiversity Newsletter, no.
48/july/2020, Restroring ecosystem across land and sea. Green
urban spaces, p.7.

crearea de coridoare de mobilitate umană și
animală, favorizează dispersia speciilor de floră,
participând la îmbunătățirea confortului urban la
nivelul localităților.
• Crearea

de

culoare

ecologice

la

nivelul

orașului. Acestea favorizează protecția florei și
faunei prin nefragmentarea habitatelor, fiind o
resursă în valorificarea traseelor de mobilitate
non-motorizată (alei de promenade, piste de
biciclete, alergare etc).
• Propunerea

de

intervenții

construite

cu

impact minim asupra mediului înconjurător,
reversibile, folosirea materialelor prietenoase
cu mediul. Abordările responsabile cu mediul
aduc avantaje administrațiilor locale prin

Proiect Kalvebod Fælled Skole, Danemarca.
Sursa http://landezine.com/index.php/2020/10/kalvebod-faelledskole/
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-

arbori fructiferi;

-

arbori de talia I, II și III.

Introducerea straturilor ecologice multiple la nivel
urban vine în beneficiul dezvoltării biodiversității,
ajută la crearea de habitate pentru faună, precum și
îmbunătățirea avantajelor naturii (calitatea aerului și
solului, microclimatul local, sănătatea și bunăstarea
oamenilor, identitatea și atașamentul locului etc).

Proiect Museum Peter August Böckstiegel, Germania.
Sursa http://landezine.com/index.php/2019/12/museum-peter-augustbockstiegel-by-planergruppe-oberhausen/

• Îmbunătățirea straturilor ecologice urbane,
prin amenajări bogate în straturi:
-

specii caracteristice ecosistemelor
submerse, plutitoare, palustre etc;

acvatice:

-

specii ierboase, amestecuri cu valoarea ecologică
mare: pajiști, poieni înflorite;

-

specii perene cu înflorire succesivă, inclusiv
specii rădăcinoase, bulboase, rizom etc;

-

specii de liane, cățărătoare și acoperitoare de sol;

-

masive de arbuști și arbuști fructiferi;

Notă: Exemplificările au rol orientativ, acestea nu sunt limitative.
Sursa: http://sustainablesuburbanite.blogspot.com/2017/10/forestgardens-symbiosis-at-its-best.html
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Specii perene

Pajiști înflorite

Plante acoperitoare de sol Arbuști

Arbori

Sursa: https://images.google.com/
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7. MĂSURI DE EVITAT ÎN CADRUL
PROIECTELOR
Măsuri excesive în întreținerea suprafețelor
verzi: irigat excesiv, cosirea/tăieri ale vegetației,
chimizare. Spre exemplu, soluțiile bazate pe
suprafețe predominant amenajate cu gazon aduc
administrației costuri ridicate de întreținere:
fertilizare, irigație și cosire, participând minor la
asigurarea procesului de polenizare, important în
obținerea recoltelor de hrană.

Proiect Bottière Chênaie. Franța.
Sursa http://landezine.com/index.php/2012/09/bottiere-chenaieeco-district-by-atelier-des-paysages-bruel-delmar/

Măsuri dăunătoare biodiversității existente:
poluare fonică, atmosferică, tasări teren,
sigilarea suprafețelor etc. Impermeabilizarea
solului întrerupe circulația apei în natură și infiltrarea
sa în pământ, ceea ce duce la degradarea solurilor,
sporește riscul de inundații și contribuie la apariția
insulelor de căldură.
Notă: Exemplificările de mai sus au rol orientativ, acestea nu sunt
limitative.

Sursa:http://landezine.com/index.php/2015/02/martin-luther-kingpark-by-atelier-jacqueline-osty-associes/
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• https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1010

8. LEGISLAȚIE ȘI SURSE BIBLIOGRAFICE

2/2019/EN/SWD-2019-193-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
(Guidance on a strategic framework for further

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

supporting the deployment of EU-level green and

2024/european-green-deal_ro

blue infrastructure)

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

”- ȘI ACUM TRECEM PRIN FAȚA BIROULUI
RESPONSABIL DE BIODIVERSITATE DIN CADRUL
UNITĂȚII NOASTRE.”

2024/european-green-deal/actions-being-takeneu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
• http://www.asop.org.ro/lan-net/documente/LANNET_Ghid_2017_web.pdf

(Ghid de bună practică

pentru administrarea spațiilor verzi, elaborat de
către Asociația Peisagiștilor din România-AsoP)
• Legea

24

din

2007

privind

reglementarea

şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
- cu modificările și completările ulterioare
• OUG 195/2005 privind protecția mediului - cu
modificările și completările ulterioare
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice - cu modificările și completările ulterioare
• https://adrvest.ro/wpcontent/uploads/2020/10/POR-Vest_Draft1_30.09.2020.pdf
• https://adrvest.ro/regulamente-ue/

Notă: Această imagine este un pamflet și trebuie tratat ca atare.
Sursa: https://www.la-croix.com/biodiversite-veritable-defientreprises-2020-10-01-1201116991
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Notă:
Având în vedere că atât regulamentele CE aplicabile cât
și documentul POR 2021-2027 – Regiunea Vest sunt în
curs de elaborare, vă rugăm să aveți în vedere că acest
ghid are rol orientativ și nu reprezintă Ghidul
Solicitantului.
Recomandăm consultarea periodică a site-ului
https://adrvest.ro pentru a fi la curent cu toate
completările și modificările realizate asupra acestor
documente.
De asemenea, precizăm că ADR Vest va menţine o
legătură permanentă cu potenţialii beneficiari ai
fondurilor nerambursabile, aducând în atenţia acestora
cele mai recente informaţii privind viitoarele linii de
finanţare.
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