
CAPITOLUL III 
STAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL TIMI�OARA, 

ÎN CONTEXTUL SCHIMB�RILOR CLIMATICE ACTUALE 
 

Zonele urbane joac� un rol important în atingerea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene 
pentru Dezvoltare Durabil�. În ariile urbane, dimensiunea de mediu, cea economic� �i cea social� 
interfereaz� cel mai puternic. În ora�e sunt concentrate cele mai multe probleme de mediu, �i tot 
acolo este locul unde se reg�sesc cei mai mul�i agen�i economici �i cele mai multe investi�ii.  

Majoritatea ora�elor se confrunt� cu un set comun de probleme de baz�, precum calitatea 
sc�zut� a aerului, înaltul nivel de trafic �i congestie a acestuia, nivelul crescut de zgomot ambiental, 
mediu construit de calitate sc�zut�, terenuri abandonate, emisii de gaze cu efect de ser�, zone 
nesistematizate, generarea de de�euri �i ape uzate. 

Este recunoscut la scar� larg� c� majoritatea autorit��ilor locale de succes utilizeaz� 
abordarea integrat� pentru a administra mediul urban, prin adoptarea de strategii pe termen lung �i 
de planuri de ac�iune, în care sunt analizate în detaliu leg�turile între diferite politici �i 
responsabilit��i, inclusiv leg�turile între diferite niveluri administrative. Obliga�iile impuse la nivel 
local, regional, na�ional sau european (de ex. utilizarea terenului, zgomot, calitatea aerului) pot fi 
implementate mai eficient la nivel local atunci când sunt integrate într-un cadru local de 
management strategic. 

Omul a intervenit în tulburarea unui echilibru delicat ce a generat schimb�rile climatice la mas� 
planetar� afectând deopotriv�, om �i natur�. Protec�ia mediului ambiental constituie o problem� major� a 
societ��ii contemporane. A cunoa�te modalit��ile în care activitatea uman� influen�eaz� ecosistemele 
naturale, este de strict� actualitate, fapt impus îndeosebi de implica�iile nefaste ale deterior�rii mediului 
asupra calit��ii vie�ii oamenilor.  

Înc�lzirea global� implic�, în prezent, dou� probleme majore pentru omenire: pe de o parte 
necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de ser� în vederea stabiliz�rii nivelului 
concentra�iei acestor gaze în atmosfer� care s� împiedice influen�a antropic� asupra sistemului 
climatic �i a da posibilitatea ecosistemelor naturale s� se adapteze în mod natural, iar pe de alt� 
parte necesitatea adapt�rii la efectele schimb�rilor climatice, având în vedere c� aceste efecte 
sunt deja vizibile �i inevitabile datorit� iner�iei sistemului climatic, indiferent de rezultatul ac�iunilor 
de reducere a emisiilor. 

Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser� într-un orizont de timp apropiat nu 
implic� o atenuare a fenomenului de înc�lzire global�, adaptarea la efectele schimb�rilor 
climatice trebuie s� reprezinte un element important al politicilor interna�ionale, na�ionale �i locale. 

Solu�iile trebuie s� fie orientate spre viitor �i s� încorporeze aspecte legate de prevenirea 
riscurilor, anticiparea schimb�rilor climatice, etc. 

Impact global  
Pe lâng� cre�terea temperaturii globale a suprafe�ei terestre emisiile de gaze cu efect de ser� 

duc la destabilizarea sistemelor �i condi�iilor microclimatice. Prin cre�terea temperaturii medii 
globale preconizate între 1,8˚C �i 4,0˚C pân� în 2100 fa�� de perioada 1980 – 1990, temperatura 
m�rilor �i oceanelor va cre�te, accelerând ciclul apei în natur�, crescând severitatea �i rata furtunilor 
�i a secetelor, f�râmi�ând ecosisteme, culturi �i surse de ap�. Cre�terea nivelului m�rilor �i oceanelor 
poate duce nu numai la tulbur�ri ale mediului �i ecosistemelor dar �i la str�mutarea/migrarea 
popula�iei dintr-o regiune în alta �i poate conduce la schimb�ri economice majore. 

Emisiile de CO2  provocate de om, în special prin arderea combustibililor fosili, �i alte emisii 
de gaze cu efect de ser� produc schimb�rile climatice. O reducere a acestor emisii de gaze cu efect 
de ser� ar putea încetini înc�lzirea global� �i ar stabiliza temperaturile globale înainte ca punctele de 
vârf s� fie atinse. 

O concentra�ie de CO2 de 450 ppm (p�r�i per milion) în atmosfer� era considerat� a fi 
suficient de sc�zut� pentru a se men�ine temperatura sub o cre�tere de 2°C. În acest moment, acest 
lucru este foarte pu�in probabil. Pentru a nu se dep��i cre�terea de 2°C, concentra�ia global� de CO2 



ar trebui s� fie sub 400 ppm sau chiar s� coboare la 350 ppm pentru a atinge aceast� �int�. În 2010, 
concentra�ia global� de CO2 a ajuns deja la aproape 390 ppm, cu cre�teri anuale de 2-4 ppm.  

Ce fac municipalit��ile din Europa?  
Obiectivul strategiei Tematice pentru Mediu Urban este de a contribui la o mai bun� calitate 

a vie�ii printr-o abordare integrat� privind zonele urbane. Ora�ele sunt factori cheie pentru 
implementarea Agendei Lisabona, în ultim� instan�� �inta fiind: Europa – un loc mai atractiv pentru 
a tr�i �i a investi. Asigurarea unui mediu în care nivelul polu�rii nu genereaz� efecte nocive asupra 
s�n�t��ii umane devine un deziderat pentru municipalit��ile Europei.  Astfel, 
Copenhaga – Danemarca, vrea s� neutralizeze emisiile de CO2 pân� în 2025.  
Viena – Austria, vrea s� reduc� emisiile de gaze cu efect de ser� din 1990 pân� în 2020 cu 20%.  
Woking - Marea Britanie, a redus deja emisiile de CO2 cu 82% în sectorul construc�iilor.  
Würzburg - Germania vrea s� reduc� emisiile de CO2 cu 50% pân� în 2020. 
Ac�iuni concrete: 

- adoptarea modalit��i de transport Eco friendly (prietenoase pentru mediu) 
- asigurarea necesarului de electricitate din surse provenite din parcurile eoliene 
- încurajarea instal�rii de panouri solare pentru producere ap� cald� �i panouri fotovoltaice 

pentru producere energie electric� la micii utilizatori (ansambluri reziden�iale �i societ��i 
comerciale) 

Impact regional/na�ional 
Schimb�rile în regimul climatic din România se încadreaz� în contextul global, �inând seama 

de condi�iile regionale: cre�terea temperaturii va fi mai pronun�at� în timpul verii, în timp ce, în 
nord-vestul Europei cre�terea cea mai pronun�at� se a�teapt� în timpul iernii. În România se 
a�teapt� o cre�tere a temperaturii medii anuale fa�� de perioada 1980-1990 similare întregii Europe, 
existând diferen�e mici între rezultatele modelelor în ceea ce prive�te primele decenii ale secolului 
XXI �i mai mari în ceea ce prive�te sfâr�itul secolului. 

Impact local 
�inând cont de rolul important al autorit��ilor locale în identificarea �i aplicarea m�surilor de 

adaptare la nivel local în vederea combaterii efectelor schimb�rilor climatice, s-a considerat 
necesar� cre�terea nivelului de con�tientizare a autorit��ilor �i a publicului, �i modificarea 
corespunz�toare a comportamentului agen�ilor economici, companiilor, institu�iilor �i a popula�iei, 
prin elaborarea unei Strategii �i Politicii privind Dezvoltarea Durabil�. 
 
Temperatura aerului în Timi�oara  

Temperatura medie a aerului (media lunar� �i anual�)*  
Perioada Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual 
1901-2000 -1,5° 0,6° 5,7° 11,1° 16,3° 19,6° 21,5° 20,9° 16,8° 11,2° 5,7° 1,2° 10,7° 

2006 -1,7° 0,0° 5,0° 12,4° 16,2° 19,5° 23,6° 20,1° 17,5° 12,5° 6,4° 2,1° 11,1° 
2007 4,4° 5,5° 8,6° 12,7° 18,3° 22,4° 24,2° 23,0° 14,8° 10,7° 4,2° 0,0° 12,4° 

 
Aflându-se predominant sub influen�a maselor de aer maritim dinspre nord-vest, Timi�oara 

prime�te o cantitate de precipita�ii mai mare decât ora�ele din Câmpia Român�. Media anual�, de 
581,1 mm cu fluctua�ii majore fa�� de anii preceden�i (conform tabelului de mai jos).  
Precipita�ii la nivelul Timi�oarei  
 

Precipita�ii (media lunar� �i anual� în mm)  
Perioada  Ian  Feb Mar  Apr Mai Iun  Iul  Aug  Sept  Oct  Nov Dec  Anual  

1901-2000  39,1  37,5  36,5  48,2  63,4  81,0  58.3  51,5  43,9  49,7  48,7  49,4  583,9  
2006  30,3  41,7  49,3  78,8  50,2  87,8  50,4  98,0  24,6  17,4  31,3  21,3  581,1  
2007  26,4  92,0  56,8  4,4  69,4  65,2  46,4  65,0  62,1  53,0  85,9  22,6  649,2  

 
Elaborarea la nivel local a Strategiei privind protec�ia mediului, aliniat� la cerin�ele 

interna�ionale formulate în Agenda pentru secolul 21 �i implementarea acestor cerin�e prin 



înfiin�area unui corp de control ecologic la nivelul administra�iei publice locale, realizarea unui 
sistem de monitoring pentru cunoa�terea st�rii mediului, realizarea unei b�nci de date centralizate la 
nivelul zonei Timi�oara care s� cuprind� date de referin�� din domeniul mediului, proiecte de 
mediu, rezultatele cercet�rilor �tiin�ifice �i informarea în acest sens a popula�iei, men�inerea unui 
ambient s�n�tos, colaborarea cu institu�iile de specialitate (Garda de Mediu, Agen�ia de Protec�ia 
Mediului, Direc�ia de S�n�tate Public� etc.) înfiin�area unui Centru de educa�ie ecologic� în scopul 
intensific�rii programelor, ac�iunilor de educa�ie au constituit argumentele care au condus la 
înfiin�area unei structuri specializate pentru mediu cu atribu�ii în administrarea mediului urban – 
inclusiv a zonelor amenajate ca spa�ii verzi. 

Uneori, politicile de mediu locale pot intra în contradic�ie cu politicile de la nivel na�ional 
sau regional. Astfel, politicile de îmbun�t��ire a calit��ii aerului prin dotarea parcului de transport în 
comun cu „autobuze curate” pot fi subminate de cre�terea transportului privat, determinat de decizii 
legate de utilizarea terenurilor (ex. construirea de parc�ri în zona central� a ora�ului). Pentru 
evitarea unor astfel de situa�ii este necesar� elaborarea unui management integrat la nivel local.  
 Timi�oara Ecologic� este documentul care a conceptualizat problematica de mediu din 
municipiu, acesta constituindu-se într-o veritabil� strategie de mediu care în urma identific�rii unei 
complementarit��i armonioase cu Strategia de dezvoltare a Municipiului Timi�oara va putea conferi 
ora�ului �i o „dimensiune verde”.  
 Aceast� dimensiune verde este promovat� de municipalitate prin implementarea unor 
proiecte prin care s� fie atinse urm�toarele obiective: 

I. Cre�terea suprafe�elor din intravilanul ora�ului cu func�iunea de spa�iu verde, 
suprafe�e care s� fie plantate cu specii care se adapteaz� u�or la presiunile antropice 
actuale �i sunt suficient de „oportuniste” la schimb�rile climatice care se 
prefigureaz� tot mai pregnante. 

II. Promovarea utiliz�rii resurselor regenerabile de energie – aceasta ar putea conduce, 
în timp, la cre�terea din punct de vedere energetic a autonomiei ansamblurilor 
reziden�iale �i a micilor consumatori industriali. 

III. Utilizarea eficient� a resurselor clasice (nu numai a celor energetice) – aici ne 
referim la administrarea durabil� a resurselor de ap�, gospod�rirea eficient� calitativ 
�i cantitativ a patrimoniului de sol �i substrat vegetal urban, etc.) 

IV. Protec�ia atmosferei urbane – prezervarea calit��i aerului prin limitarea emisiilor de 
poluan�i în straturile inferioare ale atmosferei (pulberi în suspensie �i sedimentabile, 
diver�i compu�i organici volatili, înc�rcarea cu metale grele �i/sau elemente 
radioactive, compu�i chimici puternic reactivi – NOx, SOx, Co, CO2. 

Aceste obiective includ prioritizarea aspectelor de mediu ale zonelor urbane (ex. 
managementul de�eurilor, tratarea apelor uzate, calitatea aerului, transport urban “curat”, eficien�� 
energetic�, reabilitarea terenurilor contaminate, �i strategii integrate pentru regenerarea urban�). 

Prioritizarea aspectelor de mediu vulnerabile se realizeaz� în baza unor studii de cercetare 
care s� înglobeze elementele inovative în managementul mediului urban, reabilitarea mediului 
antropic – inclusiv mo�tenirea cultural�, riscul de mediu, eficien�a energetic�, vehiculele curate �i 
combustibilii alternativi, mobilate, siguran�� �i securitate. 

Design-ul urban durabil (planificarea corespunz�toare a utiliz�rii terenurilor) va contribui 
la reducerea r�sfir�rii urbane �i la reducerea pierderii de habitate naturale �i a biodiversit��ii. 
Managementul integrat al mediului urban ar trebui s� înt�reasc� politicile de utilizare durabil� a 
terenurilor, care s� evite r�sfirarea urban� �i s� reduc� propor�ia terenurilor scoase din circuitul 
agricol, �i s� includ� promovarea biodiversit��ii urbane �i s� m�reasc� nivelul de con�tientizare 
în rândul locuitorilor din ora�e.  

De asemenea, trebuie avut� în vedere elaborarea unei strategii pentru reabilitarea �i 
refolosirea siturilor industriale dezafectate, contaminate sau nu, �i planific�rii spa�iale în domeniul 
economisirii spa�iului, în scopul reducerii fenomenului de scoatere a terenurilor din circuitul agricol 
�i a utiliz�rii ra�ionale a solului. 

 



Obiectivele de mediu ale municipalit��ii Legisla�ia specific� aplicat� 
Strategia de mediu (Timi�oara 

Ecologic�) – component� a Strategiei de 
Dezvoltare Durabil� Metropolitan� 

�  Harta de zgomot a Timi�oarei 
�  Registrul Spa�iilor Verzi 
�  Strategia privind schimb�rile 

climatice 
�  Registrul animalelor de companie 
�  Program integrat de gestionare a 

calit��ii aerului în Municipiul 
Timi�oara 

� OUG 195/2005 privind protec�ia 
mediului  

�  Legea 24/2007 privind reglementarea �i 
administrarea spa�iilor verzi din zonele 
urbane  

�  OUG 78/2000 privind regimul 
de�eurilor  

�  HCL 371/2007 privind constatarea �i 
sanc�ionarea contraven�iilor pe teritoriul 
municipiului Timi�oara 

�  HCL 43/2009 Regulamentul privind 
factorii de mediu din zona metropolitan� 
Timi�oara 

Spa�iile verzi intravilane  
Din observa�iile produc�torilor de material dendrologic din Italia, pe parcursul ultimilor 20 

de ani, despre m�slin (Olea europaea), cu toate c� este încadrat în zona climatic� 9 (-6,60/ -1,20°C), 
rezist�, f�r� a suferi pagube, la temperaturi de -7/ -10°C, dar nu o perioad� îndelungat�. 

De asemenea, în c�r�ile de specialitate din România, era men�ionat faptul c� Sophora 
japonica Pendula nu înflore�te. Din observa�iile culese din teren, în Timi�oara, aceasta înflore�te în 
anii în care verile sunt cu temperaturi ridicate �i secet�. 
 În Timi�oara, asemenea tuturor aglomer�rilor urbane din Europa, se realizeaz� o list� a 
speciilor dendrologice care se preteaz� plant�rii în spa�iile verzi, atât de pe domeniul public, cât �i 
din gr�dinile individuale. În elaborarea acestei liste s-a �inut cont �i de observa�iile produc�torilor de 
material dendrologic. 
 În Timi�oara, unde întâlnim la tot pasul arbori �i arbu�ti specifici zonei mediteraneene de 
zeci de ani, cre�terea biodiversit��ii pe spa�iile verzi ale domeniului public dar �i în gr�dinile 
individuale, se poate face cu specii de arbori, arbu�ti, plante perene, anuale �i bienale cu originea în 
zonele climatice: 5-9. 
 Mai jos red�m un tabel cu specii din zone mai calde decât în Timi�oara, care s-au adaptat 
�i ne bucur� ochii �i sufletul în fiecare zi. Punct�m, înc� o dat�, c� Timi�oara este încadrat� 
(conform Hardiness map) în sub-zona 7A, iar cu schimb�rile climatice resim�ite în ultimii ani, 
poate fi încadrat� chiar într-o zon� mai cald�: 
 

Specii de plante exotice adaptate în Timi�oara 

Denumirea �tiin�ific� �i popular� 
Sub-zona Temperaturi minime 

Actinidia arguta – kiwi 5B -26,00 / -23,40°C 
Actinidia kolomikta 5B -26,00 / -23,40°C 
Actinidia chinensis 6B -20,50 / -17,80°C 
Albizzia julibrissin – arborele de m�tase 6B -20,50 / -17,80°C 
Aucuba japonica 8A -12,20 / -9,50°C 
Arbutus unedo 8B -9,40 / -6,70°C 
Camelia japonica – camelie  8B -9,40 / -6,70°C 
Callistemon laevis 9 -6,60 / -1,20°C 
Cedrus atlantica Glauca – cedru  7A -17,70 / -15,00°C 
Clematis sp. - clematit� 8 -12,20 / -6,70°C 
Clerodendrum trichotomum 7A -17,70 / -15,00°C 
Cupressocyparis leylandii 7A -17,70 / -15,00°C 
Cupressus arizonica 8 -12,20 / -6,70°C 
Cupressus sempervirens 8 -12,20 / -6,70°C 
Eucaliptus gunni – eucalipt  8B -9,40 / -6,70°C 



Jasminum nudiflorum – iasomie de iarn� 7A -17,70 / -15,00°C 
Koelreuteria paniculata – clocoti� chinezesc 7A -17,70 / -15,00°C 
Lagerstroemia indica – liliac de var� 9 -6,60 / -1,20°C 
Lavandula angustifolia – lev�n�ic�, lavand� 7A -17,70 / -15,00°C 
Liquidambar styraciflua – arborele de ambr� 6A -23,30 / -20,60°C 
Liriodendron tulipifera – arborele de lalele 6A -23,30 / -20,60°C 
Lonicera sp. – caprifoi, mâna Maicii Domnului 7A -17,70 / -15,00°C 
Magnolia grandiflora 8A -12,20 / -9,50°C 
Morus platanifolia 7 -17,70 / -12,30°C 
Nandina domestica 8A -12,20 / -9,50°C 
Nerium oleander – leandru  8B -9,40 / -6,70°C 
Olea europaea - m�slin 9 -6,60 / -1,20°C 
Paulownia tomentosa 7B -14,90 / -12,30°C 
Phyllostachys sp. – bambus  6B -20,50 / -17,80°C 
Photinia x fraseri 6A -23,30 / -20,60°C 
Pinus pinea 7B -14,90 / -12,30°C 
Punica granatum - rodiu 8B -9,40 / -6,70°C 
Quercus x turneri Pseudoturneri 7 -17,70 / -12,30°C 
Rosmarinus officinalis – rosmarin  9 -6,60 / -1,20°C 
Ruscus aculeatus – ghimpe  8B -9,40 / -6,70°C 
Skimmia japonica 7 -17,70 / -12,30°C 
Vitex agnus-castus 7B -14,90 / -12,30°C 

 

 
 



     
Speciile de plante care î�i au originea în zonele climatice 3 �i 4 supravie�uiesc greu temperaturilor 

excesive din timpul verii, mic�orându-�i durata de via��. 
 

 
 
 De asemenea, cele care î�i au originea în zona climatic� 10, pot fii plantate în exterior, dar 
numai în perioada de vegeta�ie dup� ce temperatura medie a zilei atinge valori de +12-15°C, 
urmând ca toamna, la sc�derea temperaturii medii zilnice s� fie transvazate la ghivece �i p�strate 



peste iarn� în interior asigurându-le o temperatur� optim� de minim 18°C. Observa�iile din ultimii 
ani au scos în eviden�� câteva specii de plante rezistente la climatul secetos din timpul verii: 

- arbori: Caragana arborescens, Cercis siliquastrum, Crataegus laevigata “Paul's 
Scarlet”, Koelreuteria paniculata, Liquidambar styraciflua, Pinus pinea, Robinia 

pseudacacia Umbraculifera, Sophora japonica, Sophora japonica Pendula, Sophora 

japonica Dooteana, Taxus baccata; 

- arbu�ti: Cupressus arizonica; Cupressus sempervirens, Ficus carica (smochin), 

Hibiscus syriacus, Ligustrum sp. (lemn câinesc), Punica granatum (rodie), Poncirus 

trifoliata, Euonymus japonicus, Tamarix sp.; 
- subarbu�ti: Lavandula angustifolia, Prunus laurocerasus, Rosa sp., Santolina sp., 

Yucca filamentosa, Yucca gloriosa,  
Pentru atenuarea impactului pe care aceste activit��i îl au asupra mediului �i/sau diminuarea 

cantit��ilor de poluan�i introdu�i în ecosistem, Prim�ria Municipiului Timi�oara �i-a propus de-a 
lungul intervalului 2000-2010 un amplu proiect investi�ional pe urm�toarele componente: 

• Infrastructura de drumuri �i transport 
• Sectorul energetic: 
• Sectorul salubritate 
• Sistemul de spa�ii verzi: 

o Modernizarea �i înfiin�area urm�toarelor parcuri/zone verzi: Parcul Uzinei, 
Parcul Poporului/Coronini, Parcul Carmen Sylva/Doina, amenajare zone verzi 
zona Dâmbovi�ei-Ion Barac, strada Eternit��ii Timi�oara 

o Adoptarea de reglement�ri privind protec�ia arborilor �i ocrotirea unor specii cu 
valoare deosebit� 

o Realizarea urm�toarelor studii �i regulamente care stau la baza fundament�rii 
deciziilor de mediu ale Prim�riei Timi�oara pe termen scurt �i mediu:  

• Conceptul privind strategia în domeniul protec�iei mediului în municipiul 
Timi�oara - "TIMI�OARA ECOLOGIC�" 

• Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitan� Timi�oara 
(anexa 1) 

• Studiul "Vision Timi�oara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept 
durabil pentru infrastructura ora�ului Timi�oara", elaborat de Prim�ria 
Municipiului Timi�oara în colaborare cu Institutul "Politehnica" 
Timi�oara �i Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart  

• Strategia local� privind schimb�rile climatice �i a Planului strategic de 
ac�iuni privind combaterea, atenuarea �i adaptarea la efectele  
schimb�rilor climatice în municipiul Timi�oara 

• Studiul privind caracterul natural �i peisagistic al Municipiului Timi�oara 
o Înfiin�area pe o suprafa�� de 30 de hectare a unui sistem de perdele forestiere la 

periferia de vest nord-vest a municipiului (aliniamentul O. Balea – Torontalului - 
Calea Aradului) – s-au plantat în perioada 2004-2009 peste 25.000 arbori  

o Realizarea de parc�ri înierbate pe o suprafa�� de 9 429 m2 în 19 loca�ii 
o  Plant�ri material dendrofloricol pe domeniul public  

II. Strategia de schimb�ri climatice a Municipiului Timi�oara 
Odat� cu elaborarea Strategiei privind Schimb�rile Climatice, la finele anului 2009, au 

rezultat o serie de m�suri realizabile pe termen mediu �i lung privind combaterea �i adaptarea la 
efectele Schimb�rilor Climatice.  Prezent�m mai jos – sectorial – principalele m�suri: 

Sector transport 
1. Crearea de noi piste pentru biciclete (cre�terea lungimii pistelor pentru biciclete 

pân� la 90 km. în urm�torii 3 ani) �i interconectarea celor existente la nivelul 
municipiului �i ariei metropolitan 

2. Extinderea liniilor de transport public în zona metropolitan� 



3. Utilizarea biocombustibilului la autobuze. Implementarea cel pu�in a unei linii de 
transport în comun dedicat unor astfel de autobuze 

4. Restric�ionarea accesului în zona central� a municipiului Timi�oara 
5. Crearea unor parc�ri la limita ora�ului �i interconectarea acestora la transportul 

public în ora� (Park&Ride) 
6. Realizarea a 3 parc�ri subterane 
7. Crearea de parc�ri ecologice 
8. Realizare inel 4 de circula�ie 
Sector energetic 
1. Continuarea programului de eficientizare energetic� a cl�dirilor la nivel local, 

prin planuri �i programe de accesare fonduri de la nivel na�ional 
2. Scutire la plata impozitului pe cl�diri în cazul unor investi�ii de eficientizare 

energetic� realizate de persoanele fizice prin montarea de panouri 
solare/fotovoltaice sau izolare a cl�dirilor proprietate personal 

3. Implementarea instala�iei de cogenerare, prin utilizarea de�eurilor de biomas� �i 
n�mol de la sta�ia de epurare în vederea asigur�rii a 10 % din necesarul de agent 
termic �i ap� cald� la nivelul municipiului Timi�oara 

4. Reducerea pierderilor prin reabilitarea re�elelor de distribu�ie a agentului termic 
�i ap� cald� c�tre zonele reziden�iale (înlocuire conducte vechi �i izolarea 
acestora) 

5. Realizarea instala�iilor de desulfurare �i denoxare la unit��ile mari de ardere 
6. Încurajarea consumului de agent termic generat la nivel centralizat în detrimentul 

centralelor individuale de producere energie termic� 
7. Propunerea unor zone destinate dezvolt�rii urbane pe sistemul Green sector- 

Green vilage în zona habita�ional� individual� 
Sector institu�ional 
1. Programe de comunicare �i mediatizare a planului de ac�iuni, realizate de 

echipele Direc�iei de Mediu �i Direc�iei de Comunicare din cadrul Prim�riei 
Municipiului Timi�oara în vederea con�tientiz�rii cet��enilor (minim 3 programe 
/ an) 

2. Înt�rirea capacit��ii administrative prin implementarea unui sistem de 
management de mediu la nivelul Prim�riei Municipiului Timi�oara 

3. Implementarea unor noi programe la nivelul unit��ilor �colare pe problematici de 
mediu 

4. Eficientizarea iluminatului public prin înlocuirea becurilor normale cu becuri 
ecologice �i economice, cu consum mai mic de energie (înlocuire în procent de 
10% pe an) 

5. Încurajarea achizi�iilor verzi la nivelul Prim�riei Municipiului Timi�oara �i a 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi�oara 

Gestiunea de�eurilor 
1. Realizarea �i punerea în func�iune a sta�iei de sortare a de�eurilor municipale 
2. Cre�terea cantit��ii de de�euri reciclabile colectate la nivelul sectorului reziden�ial 
3. Reanalizarea solu�iei propuse prin S.F. privind realizarea Sta�iei de compostare a 

de�eurilor vegetale, în vederea capt�rii biogazului 
4. Închiderea �i capsularea gropii de gunoi de la Par�a – �ag �i implementarea 

sistemului de captare a metanului; evaluarea reutiliz�rii metanului captat; 
Sector spa�ii verzi 
1. Implementarea conceptului �i tehnologiei de realizare a acoperi�urilor �i 

zidurilor verzi, la actualele cl�diri sau la noile construc�ii, dictate prin 
documenta�iile de urbanism 

2. Cre�terea suprafe�elor de spatii verzi la nivelul municipiului Timi�oara pentru 
atingerea �intei de 26 m2/locuitor 



3. M�rirea suprafe�ei perdelei forestiere de protec�ie, completarea acestei pe partea 
de S-E a municipiului �i îmbun�t��irea compozi�iei dendrologice (genofondului) 

4. Transformarea P�durii Verzi (partea vis a vis de Clinica de Cardiologie) în 
P�dure – Parc �i loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal, velo �i 
realizarea unui traseu ecologic 

5. Plantarea în aliniamentele stradale a unor specii de arbori rezistente la noxe �i 
secet� 

Concluzii 
Crearea unor zone urbane de înalt� calitate solicit� o strâns� coordonare între diverse politici 

�i ini�iative, �i o mai bun� cooperare între diverse niveluri de administra�ie. Responsabilitatea de a 
ajuta autorit��ile locale �i regionale s� îmbun�t��easc� performan�a de mediu din ora�ele aflate pe 
teritoriul lor revine autorit��ilor centrale. M�surile de sprijin furnizate prin intermediul acestei 
strategii ar trebui s� contribuie la furnizarea de ajutor pentru autorit��ile locale �i al�i actori pentru 
identificarea m�surilor potrivite situa�iilor lor particulare, profitând de avantajul schimbului de 
informa�ii în spa�iul Uniunii Europene. Ele ar mai putea contribui la promovarea bunelor practici în 
probleme de managementul mediului în afara Uniunii Europene (de ex. ini�iativa „Ora� verde” din 
cadrul Programului Na�iunilor Unite pentru Mediu). 

Decizia 1600/2002/CE stabile�te un cadru strategic pentru politica comunitar� în domeniul 
mediului pân� în 2012. 

Aceast� decizie se axeaz� pe patru domenii prioritare de ac�iune: schimb�rile climatice; 
biodiversitatea; mediul �i s�n�tatea; utilizarea durabil� a resurselor naturale �i gestionarea 
de�eurilor. 
 În Timi�oara, starea mediului este înc� satisf�c�toare, neexistând probleme mari, ireversibile 
în ceea ce prive�te calitatea factorilor ap�, aer, sol, biodiversitate. Necesitatea m�ririi suprafe�ei de 
spa�iu verde pe locuitor deriv� nu doar din obliga�iile legislative, ci �i din necesitatea real� a 
locuitorilor de a beneficia de o cantitate mai mare de oxigen, mai multe spa�ii de recreere, atenuarea 
polu�rii prin metabolizarea noxelor de c�tre arbori, reducerea zgomotului, sc�derea  temperaturii în 
timpul verii etc. 
 Dezvoltarea spa�iilor verzi, nu doar pe orizontal�, ci �i în ceea ce prive�te biodiversitatea, 
adaptarea �i plantarea de noi specii, cu valoare ecologic� dar �i peisagistic�, atât pe domeniul public 
cât �i în zonele private, constituie o problematic� ce a�teapt� m�suri concrete legiferate prin 
Hot�rârii ale Consiliului Local Timi�oara, Planuri Urbanistice etc. 
 


