
CAPITOLUL IV 

DEZVOLTAREA SPA�IILOR VERZI INTRAVILANE �I EXTRAVILANE 

 
Conceptul peisagistic întrege�te Planul Urbanistic General al Timi�oarei, fiind propuse 

m�suri de reabilitare, protec�ie �i conservare a mediului, prin reabilitarea parcurilor �i scuarurilor 
existente, precum �i amenajarea unor noi spa�ii verzi, �inând seama de stilul arhitectonic al marilor 
cartiere de blocuri �i de specificul cartierelor de locuin�e individuale. O împlinire a acestor 
preocup�ri de interes ecologic o constituie perdeaua de protec�ie din nord-vestul ora�ului pe care s-
au plantat pân� acum 30 hectare cu stejar, ulm, ar�ar, tei etc. Proiectul cel mai ambi�ios r�mâne, 
îns�, amenajarea p�durii-parc de la P�durea Verde, la început pe 50,8 hectare. De la Dumbr�vi�a 
pân� la Remetea, între centura rutier� de ocolire a ora�ului de pe Bega �i P�durea Verde se 
profileaz�, înc� de acum, noile „ora�e-satelit“ de vile ale Timi�oarei. Dup� cum spunea conf. univ. 
dr. Zeno Oarcea, „În cel mult dou�-trei decenii întreaga P�dure Verde (724 hectare) se va afla în 
intravilanul municipiului. Aceast� oaz� va fi marea noastr� �ans�, spa�iile verzi ale Timi�oarei 
egalând atunci, ca suprafa�� pe locuitor, pe cea de care beneficiaz� locuitorii Parisului“.  

Pentru compensarea t�ierilor, conform programului de plant�ri în perioada 2007-2010, s-au 
plantat în spa�iile verzi de pe domeniul public (parcuri, scuaruri �i aliniamente stradale): 

- Arbori: 30.000 buc��i; 
- Arbu�ti: 31.899 buc��i. 
- Garduri vii: 161.955 buc��i. 
- Trandafiri: 18.761 buc��i. 
- Plante anuale �i bienale: 1.140.792 buc��i. 

Spa�iile verzi sunt o important� component� a organismului urban �i reprezint� suprafe�ele 
de teren al c�ror fond dominant este constituit din vegeta�ie, în general amenajat�, c�reia i se 
asociaz� o serie de construc�ii specifice pentru satisfacerea func�iilor igienico - sanitare, social - 
culturale sau estetice. Gr�dinile particulare în cadrul gospod�riilor individuale constituie o categorie 
aparte, prezentând o importan�� deosebit� în via�a urban�. 

Cartierele de locuit cu gr�dini au o calitate mai ridicat� a mediului �i sunt dorite de 
locuitori. Despre Timi�oara s-a spus �i se mai spune c� este un ora� al parcurilor, c� este ora�ul 
florilor sau c� este ora� - gr�din�. În decursul dezvolt�rii sale istorice, Timi�oara �i-a creat o re�ea 
de parcuri, gr�dini �i fâ�ii plantate în aliniamentele stradale, care i-au conferit renumele de mai sus. 
Aceste spa�ii verzi au fost realizate la dimensiunile de azi cu multe decenii în urm�, în anul 1913, 
Timi�oara având atunci o suprafa�� total� de 1800 ha, în prezent, spa�iile verzi sunt în general 
acelea�i, dar suprafa�a ora�ului a ajuns la aproximativ 4.985 ha, iar popula�ia la 317.660 de 
locuitori, urmând ca intravilanul propus s� creasc� la 6 870,21 ha, la o popula�ie estimat� la 410.000 
locuitori pentru anul 2025. Dezvoltarea ora�ului în ultimii 30 de ani s-a f�cut f�r� a se realiza noi 
spa�ii verzi semnificative. Considerând spa�iile verzi din anul 1913, la coeficientul 1 în raport cu 
popula�ia �i cu suprafa�a ora�ului, în anul 1992 coeficientul spa�iilor verzi a sc�zut la 0,2, în raport 
cu popula�ia �i la 0,36, în raport cu suprafa�a intravilanului, fiind într-un continuu regres.  

Municipiul Timi�oara are în prezent 510 ha spa�ii verzi publice din care: parcuri 117,57 
ha, scuaruri 21,58, spa�iile verzi din aliniamente stradale �i blocuri 290,15 ha, perdeaua forestier� 
30 ha, P�durea Verde 50,7 ha.  

Spa�iile verzi neorganizate - parcele din P�durea Verde - cu suprafa�a lor îmbun�t��esc 
indicele pe locuitor.  

Din punct de vedere al repartiz�rii în teritoriu, se observ� concentrarea acestor spa�ii în 
zona central� a ora�ului, Canalul Bega constituind un ax. Parcurile amenajate în aceast� zon� sunt: 
Parcul Scudier, Parcul Catedralei, Parcul Justi�iei, Parcul Copiilor, Parcul Coronin, Parcul Alpinet, 
Parcul Rozelor, Parcul A. Mocioni (ILSA), Parcul Cet��ii, Parcul Studen�esc. Lan�ul de parcuri 
organizat în lungul canalului, dominant pe malul nordic, are un aspect compact �i masiv.  

Fa�� de aceast� zon� avantajat�, ora�ul mai prezint� în partea de sud - est dou� parcuri cu 
suprafe�e mai mari (parcul Stadion, P�duricea Giroc). Ie�ind în afara perimetrului zonei centrale a 
Timi�oarei, amenaj�ri cu caracter de parc nu mai exist�, chiar dac� exist� multe spa�ii verzi denumite 



parcuri, ele fiind abia mici scuaruri: Parcul Doina, Pia�a Plevnei, Pia�a Crucii, Pia�a Eforie, Pia�a 
Hunedoara, Pia�a Bihor, zona S�lii de Sport Olimpia, Pia�a Romanilor. Dintre acestea, mai semnificative 
ca suprafa�� sunt Parcul Carmen Sylva (Doina) �i Parcul Bihor, dar f�r� s� ating� 2 ha fiecare. 

În perioada 2007 - 2009 Prim�ria Municipiului Timi�oara a realizat Parcul Dacia, Scuarul 
Vidraru, Scuarul Cet��ii, Scuarul Pompiliu �tefu etc. �i totodat� documenta�iile pentru amenajarea 
Parcului Uzinei, Parcului Coronini, Parcului Zona Bucovina, Parcului Rozelor, Gr�dina Botanic�, 
Parcul Alpinet, Parcul Justi�iei, Parcului Copiilor „Ion Creang�” etc., finalizându-se moderniz�rile 
la: Parcul Adolescen�ilor, Parcul Bihor, Parcul Zurich, Scuarul Arhanghelii Mihail �i Gavril, Parcul 
Zona Bucovina, Parcul Zona Uzinei etc. 

În anul 2010 s-au modernizat: Scuarul P�un Pincio, Scuarul Arcidava, Parcul Soarelui �i 
Parcul Zona Steaua. 

În anul 2011 s-au modernizat Parcul Coronini �i Parcul Carmen Sylva (Doina) �i au demarat 
lucr�rile de reamenajare �i modernizare la Parcul Copiilor „Ion Creang�”. De asemenea s-a semnat 
contractul de finan�are nerambursabil� pe AXA 1 nr. 1577 în data de 7 mai 2011 privind 
Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timi�oara, urmând ca în acest an s� demareze 
lucr�rile �i la acest obiectiv. 

Spa�iile verzi din cuprinsul unit��ilor de locuit, cu referin�� la ansamblurile de blocuri, de 
locuin�e, au fost amenajate cu planta�ii de arbori (platan, prun ro�u, salcâm, plop canadian), arbu�ti (tufe 
de gard viu, trandafir, liliac etc.), flori �i gazon, concep�ia de amenajare variind în raport cu posibilit��ile 
imaginative �i materiale din perioadele respective. În multe cazuri aceste spa�ii verzi amelioreaz� 
ansamblurile arhitecturale, îmbun�t��ind microclimatul local prin umbrire, adsorb�ia zgomotului, a 
prafului, �i a gazelor urbane. Semnal�m calitatea unor astfel de spa�ii verzi în cartierele mai vechi de 
blocuri: Circumvala�iunii �i Tipografilor, precum �i lipsa lor în ansamblurile mai noi în care densitatea 
construc�iilor nu faciliteaz� amenaj�ri corespunz�toare sau lipse�te ini�iativa locatarilor. 

 
În cartierele în care predomin� casele �i vilele, spa�iile verzi se vor amenaja în concordan�� cu 

arhitectura cl�dirilor. În prezent, pe fronturile stradale din cartierele m�rgina�e sunt plantate cu pomi 
fructiferi, iar compozi�ia suprafe�ei înierbate este format� din specii spontane aduse de vânt. Pe viitor, 
ace�tia vor fi înlocui�i cu specii valoroase din punct de vedere dendrologic, ecologic �i peisager. 

În programul “Timi�oara ecologic�” este prev�zut un amplu program de plantare pe 
spa�iul verde din fa�a imobilelor din cartierele periferice.  

Reparti�ia spa�iilor verzi nu este echilibrat�, uniform� �i judicioas� în raport cu suprafa�a 
ora�ului. În majoritatea ansamblurilor noi de locuin�e în blocuri, spa�iile verzi constau doar din 
spa�iile plantate dintre blocuri, care nu sunt rezultatul unor rezerv�ri anume pentru acest scop, ci 



doar respectarea distan�elor minime obligatorii între blocuri. Unele locuri de joac� pentru copii 
rezervate anume prin planurile de urbanism fie c� nu au fost amenajate corespunz�tor cu planta�iile 
�i utilit��ile specifice, fie c� în ultimii ani au fost sacrificate în cea mai mare parte pentru 
amenajarea de garaje particulare. De aceea se încearc� refacerea acestor zone verzi �i înfiin�area de 
noi locuri de joac� pentru copii. 

Punerea în valoare a poten�ialului oferit de canalul Bega din punct de vedere urbanistic �i 
ameliorarea spa�iilor verzi existente, în�elegând prin aceasta restructur�ri peisagere, plant�ri, 
recondi�ion�ri de alei, dezafect�ri de construc�ii, amenaj�ri noi în zona malurilor, toate cu rolul 
înl�tur�rii degrad�rilor existente, a disfunc�iilor sau a elementelor inestetice, fac obiect al preocup�rilor 
pentru cre�terea calit��ii amenaj�rilor peisagistice în zona canalului Bega �i a oglinzii de ap�.  

 
De asemenea, este necesar ca spa�iile verzi existente s� fie protejate �i conservate strict ca 

suprafa�� de orice interven�ii cu alte scopuri (implant�ri de construc�ii care nu servesc scopului 
recreativ �i de odihn�). În condi�iile cre�terii gradului de poluare atmosferic�, se constat� 
degradarea accentuat� a peluzelor, plantelor lemnoase, foioase �i r��inoase, arbu�ti, trandafiri, liane, 
prin diminuarea aspectului decorativ - estetic, reducerea cre�terilor, îmb�trânirea prematur� �i deci, 
reducerea longevit��ii, diminuarea rezisten�ei la agen�ii patogeni. 

Timi�oara are fundamentat� o concep�ie peisagistic� privind dezvoltarea spa�iilor verzi care s� 
p�streze tradi�ia parcurilor istorice (Parcul Coronini, Parcul Copiilor „Ion Creang�”, Parcul Rozelor, 
Parcul Scudier) dar �i promovarea noului atât în ce prive�te tehnologia cât �i diversificarea materialului 
dendrofloricol prin introducerea unor specii �i variet��i noi în spa�iile verzi, tratând vegeta�ia unitar �i 
valoros din punct de vedere estetic, astfel ca acestea s� devin� un adev�rat tampon în echilibrul ecologic 
cu capacitatea de a prelua o important� parte a efectelor negative a factorilor poluan�i. 

Extinderea municipiului Timi�oara în partea de vest �i situarea acestuia în plin� câmpie a determinat 
realizarea unei perdele forestiere de protec�ie în direc�ia nord-vest, direc�ie cu vânturi dominante. Din h�r�ile 
vechi reiese c�, în trecutul nu prea îndep�rtat, în aceast� zon� a existat o p�dure. 

Pentru realizarea acestei perdele de protec�ie, Prim�ria Municipiului Timi�oara a demarat 
lucr�rile în toamna anului 2001, plantându-se pân� în toamna anului 2009 o suprafa�� de 30 hectare. 

Aceast� perdea forestier� este amplasat� pe o p��une ce apar�ine municipiului Timi�oara, 
delimitat� de strada Ovidiu Balea, calea ferat� Timi�oara - Arad �i Calea Aradului. 

Perdeaua, împrejmuit� cu un gard de protec�ie, are o l��ime cuprins� între 60 �i 110 metri �i este 
realizat� în trepte în direc�ia vânturilor dominante, asigurându-i astfel penetrabilitatea. Pe lâng� func�ia 
de protec�ie a viitorului cartier reziden�ial “Ovidiu Balea” împotriva vânturilor dominante, perdeaua va 
avea �i o func�ie recreativ�, va func�iona ca o p�dure-parc, ceea ce a impus o gam� cât mai variat� de 
specii: stejar, ar�ar, ulm, tei, p�ducel, realizându-se o diversitate de forme �i culori. 



Pe terenurile virane mici s-au amenajat spa�ii de odihn� pentru persoanele vârstnice sau locuri de 
joac� pentru copii. Exemple ale unor terenuri virane transformate sunt: Parcul Cl�bucet, Parcul Sudului, 
locurile de joac� Robinson Land, strada Or�ova, strada Chiriac, strada Pompiliu �tefu, strada Cugir, strada 
Macilor, strada Vidraru etc. 

Aliniamentele de pe marile artere de circula�ie sunt plantate cu arbori în func�ie de cartier: 
Calea Lipovei – Quercus borealis, Calea Torontalului �i Calea �agului – Fraxinus excelsior, 
Circumvala�iunii – Liquidambar styraciflua, Zona Central� - Prunus pisardii, Calea Buzia�ului - 
Acer sp., Zona Soarelui �i Ciarda Ro�ie - Castanea sativa, Cartier Cetate �i Tipografilor – Albizzia 

julibrissin sp. �i Ficus carica. Aliniamentele se vor continua în extravilan cu specia existent� pe 
artera respectiv� din intravilan.  

 
Zona Central� - Prunus pisardii 

În fa�a caselor, în func�ie de suprafa�a spa�iului verde, pe lâng� arborii din aliniament se vor 
executa mici amenaj�ri cu arbu�ti ornamentali prin flori (Chaenomeles japonica, Calycanthus 

floridus, Hibiscus syriacus), iar pe lâng� trotuare se vor planta borduri cu plante floricole anuale 
(Tagetes sp., Calendula officinalis, Dianthus sp.). O astfel de amenajare, cu vegeta�ia în trepte (arbori-
arbu�ti-plante floricole) devine o perdea împotriva prafului, polu�rii fonice �i a gazelor de e�apament. 

Penetra�iile vor fi amenajate individual, fiecare devenind o “poart�” distinct� pentru 
fiecare intrare în parte.  

În vederea dezvolt�rii spa�iilor verzi �i de agrement în municipiul Timi�oara se vor avea în 
vedere urm�toarele m�suri:     

- men�inerea, protejarea �i revitalizarea zonelor verzi existente; 
- cre�terea suprafe�elor verzi din municipiu; 
- reglementarea juridic� a propriet��ii terenurilor; 
- inventarierea terenurilor virane, identificarea proprietarilor �i obligarea acestora de a le 

împrejmui �i salubriza; 
- continuarea cre�rii perdelei de protec�ie în jurul localit��ii; 
- continuarea inventarierii societ��ilor comerciale poluatoare �i obligarea acestora de a se 

dota cu aparatura necesar� pentru diminuarea �i /sau stoparea polu�rii; 
- continuarea achizi�ion�rii �i repartiz�rii de material dendrologic prim�vara �i toamna la 

solicit�rile asocia�iilor de proprietari în vederea amenaj�rii spa�iilor verzi din jurul imobilelor; 
- sensibilizarea cet��enilor pentru formarea unei con�tiin�e ecologice prin intermediul mass-

media, afi�aje, pliante; 



- derularea unor programe de educa�ie ecologic� �i de protec�ia mediului în parteneriat cu 
ONG-uri, având drept scop sensibilizarea tinerilor din institu�iile de înv���mânt; 

- îndeplinirea obiectivelor de ridicare a calit��ii mediului urban de c�tre autoritatea public� 
local� prin atragerea de surse financiare extrabugetare �i prin integrarea în programe comunitare la 
nivel european; 

- identificarea �i implementarea unor mecanisme economice pentru încurajarea persoanelor 
fizice �i juridice în realizarea de spa�ii verzi, împ�duriri, planta�ii �i managementul acestora; 

- prelucrarea societ��ilor comerciale ce presteaz� lucr�ri edilitare pentru a limita distrugerile 
materialului dendrologic; 

- refacerea spa�iilor verzi prin nivelare �i gazonare în urma lucr�rilor edilitar-gospod�re�ti; 
- limitarea la nivel local a aprob�rilor de modificare a planurilor de amenajare a teritoriului; 
- reglementarea condi�iilor în care se desf��oar� turismul �i activit��ile de agrement; 
- cre�terea interesului pentru dezvoltarea zonelor de agrement prin atragerea agen�ilor economici; 
- diminuarea factorilor de risc genera�i de dezvoltarea sistemelor de habitat uman închis.  
Perspectiva spa�iilor verzi intravilane 

Spa�iile verzi ce apar�in domeniului public, reprezint� mai pu�in de jum�tate din totalul spa�iilor 
verzi existente în perimetrul ora�ului. Necunoscute sunt înc� toate spa�iile verzi din incintele 
institu�iilor, întreprinderilor, locuin�elor private, care au o pondere foarte important� în balan�a 
ecologic� a ora�ului.  

Realizarea Registrului de spa�ii verzi include �i aceste suprafe�e în suprafa�a de spa�ii verzi a 
municipiului Timi�oara. 

Realizarea drumului de centur� al Timi�oarei �i proiectele de completare a acestui inel în 
viitorul apropiat, ofer� posibilitatea contur�rii unei fâ�ii verzi în jurul ora�ului, a unei perdele de 
protec�ie, chiar dac� ea se va rezuma doar la cei 100 de metri de protec�ie, cu interdic�ia de a se 
construi, în jurul s�u. Este posibil îns� ca în apropierea acestui inel verde s� se identifice �i alte 
suprafe�e ce pot deveni spa�ii verzi organizate. 

Prin realizarea drumului de centur� al Timi�oarei �i extinderea zonei reziden�iale pân� la el, 
Timi�oara va ajunge printre foarte putinele orase din �ar� �i Europa care s� închid� în intravilan o 
suprafa�� de cca 700 ha de p�dure. Aceast� perspectiv� va conta foarte mult în balan�a ecologic� a 
ora�ului în primul rând, apoi va crea posibilitatea realiz�rii unei imense zone recreative.  

Metropola, care se va extinde fa�� de actuala urbe în special spre sud, va cuprinde cca 15 km din albia 
Timi�ului �i acel adev�rat pl�mân verde al pustei, p�durile Giroc �i Lighed, de peste 1500 ha.  
 

 



 
 

Spa�iile verzi extravilane  

Pe cât de pasionant�, pe atât de dificil� este încercarea de a reconstitui un film al evolu�iei, 
sau mai precis spus al involu�iei p�durii în câmpia b�n��ean�. Ne stau la dispozi�ie relat�ri istorice, 
din cele mai vechi timpuri de istorie �i h�r�i sau stampe din vremurile mai apropiate. Date precise se 
pot g�si abia din a doua jum�tate a sec. al XIX-lea, când deja armata dispunea de o tehnic� 
cartografic� avansat�. 

Din punct de vedere fitoclimatic, câmpia b�n��ean� se încadreaz� în limitele silvostepei, în cea 
mai mare parte. Cu totul izolat, în vestul Banatului, zona Sînnicolaului, se men�ioneaz� insule de step�. 
Climatul specific, cu influen�� atlantic�, deci cu precipita�ii, chiar dac� modeste, asociate cu specificul 
edafic, respectiv soluri cu nivel freatic foarte ridicat, situate între numeroase mla�tini, au asigurat 
instalarea natural� a p�durii peste tot. Poten�ial, ne situ�m astfel într-o zon� forestier� tipic�. 

Cele mai vechi relat�ri istorice, vorbesc de o câmpie cu mla�tini �i p�duri, prin care r�t�ceau 
triburi c�l�toare de „iazigi”. 

Cercet�rile arheologice au descoperit numeroase a�ez�ri umane în toat� regiunea, chiar în 
împrejurimile Timi�oarei, înc� din paleolitic. Presiunea uman� fiind îns� nesemnificativ� în echilibrul 
ecologic în acele vremuri îndep�rtate, p�durile întinse de stejar �i frasin se p�strau practic intacte. 

Mileniul I înainte de Cristos aduce îns� o cre�tere demografic� substan�ial�. Cercet�rile 
arheologice identific� vetre de sate destul de numeroase, grindurile �i locurile mai uscate sunt defri�ate 
�i cultivate agricol. P�mântul este m�nos, climatul favorabil, este firesc ca popula�ia s� se extind�. 

Valurile romane ce str�bat tot Banatul, confirm� interesul economic de a ap�ra aceste 
teritorii, la începutul erei noastre. F�r� îndoial�, p�durea omniprezent� odinioar�, a fost redus� mult 
în avantajul agriculturii �i a a�ez�rilor umane. Nici într-un caz îns� nu se dep��ise acel punct critic 
în echilibrul ecologic, în care p�durea s� fie redus� la peste jum�tate din extinderea ei natural�. 
Relat�rile istorice din timpul r�zboaielor de cucerire a Daciei de c�tre romani, vorbesc de p�duri 
întinse, întunecoase, care speriau chiar pe romani. 

Se apreciaz� c� acel punct critic a fost dep��it abia dup� recucerirea Banatului de c�tre 
austrieci în 1716. Perioada de 165 ani de st�pânire otoman�, anterioar� acestei date, a însemnat o 
perioad� neagr�, de pustiire demografic� în întreaga regiune. Anumite date vorbesc de o popula�ie 
de abia 30.000 de oameni în toat� câmpia Banatului. Chiar dac� anterior a fost defri�at�, p�durea �i-
a reluat locul în acest interval otoman. 

Perioada modern�, început� odat� cu 1716, înseamn� implantarea aici a civiliza�iei apusene, 
cu o agricultur� modern�, cu îndiguiri, asan�ri de mla�tini, cu defri��ri masive. 


