
CAPITOLUL V 
DEZVOLTAREA SPA�IAL� A AGLOMER�RII URBANE �I DEFINIREA CONCEP�IEI 

PEISAGISTICE ÎN NOUL CONTEXT 
 
 Conceptul Strategic de Dezvoltare Economic� �i Social� a Zonei Timi�oara are patru direc�ii 
strategice de dezvoltare: 
 Direc�ia I – Crearea unui mediu de afaceri atractiv �i moral 
 Direc�ia II – Dezvoltarea zonei Timi�oara ca pol economic regional competitiv, 
promotor al integr�rii na�ionale în Uniunea European� 
 Direc�ia III – Dezvoltarea unui mediu socio-cultural stabil �i favorabil progresului 
 Direc�ia IV – Realizarea unui habitat prietenos fa�� de locuitorii zonei 
 - ameliorarea condi�iilor de locuit ale popula�iei din zon�, atât prin prezervarea fondului 
locativ existent �i reformarea sistemului de gestionare a acestuia, construirea de noi locuin�e cât �i 
prin asigurarea unei identit��i proprii fiec�rei unit��i urbanistice teritoriale; 
 - dezvoltarea re�elei de c�i de comunica�ii urbane �i periurbane, îmbun�t��irea condi�iilor de 
trafic urban �i periurban �i modernizarea re�elei de trafic feroviar din zon�; 
 - modernizarea �i extinderea infrastructurii tehnico-edilitare �i energetice, asigurarea 
necesarului �i a calit��ii apei potabile pentru popula�ie �i a celei pentru industrie, dezvoltarea 
re�elelor de evacuare a apelor uzate, extinderea re�elelor de alimentare cu gaze naturale �i 
modernizarea re�elelor electrice; 
 - asigurarea calit��ii mediului înconjur�tor la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin 
alinierea legisla�iei locale la aquis-ul european cu privire la mediu, men�inerea gradului de poluare 
în limitele prev�zute de norme, ameliorarea sistemelor hidrotehnice �i de îmbun�t��iri funciare, 
implementarea managementului integrat al de�eurilor de toate tipurile, precum �i prin dezvoltarea 
spa�iilor verzi �i a zonelor de agrement; 
 - cre�terea eficien�ei �i a calit��ii serviciilor comunale, îmbun�t��irea serviciilor comunale �i 
p�strarea pozi�iei exemplare, la nivel na�ional, a serviciilor de transport în comun. 
 Dezvoltarea unui sistem urban trebuie s� �in� cont de caracterul limitat al resurselor (de 
capitalul uman, natural �i financiar), ce împiedic� o autoritate public� s� gestioneze problemele 
comunit��ii, precum �i de alocarea echilibrat� a acestor resurse.  
 Ora�ul este un complex de factori naturali �i artificiali care aduc o serie de facilit��i pentru 
desf��urarea comod� a vie�ii, dar, în acela�i timp, expun popula�ia la riscuri, în func�ie de modul de 
organizare �i folosire a acestora.  
 Autoritatea public� trebuie s� evalueze permanent necesitatea realiz�rii unei investi�ii, nu 
numai în raport cu resursele sale financiare prezente, ci �i cu cele viitoare, cu op�iunile popula�iei, 
astfel încât s� încurajeze responsabilitatea comunitar� �i individual�, parteneriatul în realizarea unui 
proiect de dezvoltare local�. 
 Extinderea zonelor de locuit, a zonelor pentru unit��i economice, a zonelor pentru agrement, 
rezervele de teren prev�zute în zonele existente conduc la reglementarea destina�iei terenurilor sub 
forma zon�rii func�ionale. Tendin�a este de introducere a unor suprafe�e în intravilan, pentru 
satisfacerea nevoilor urbane. 

Zona de locuin�e �i func�iunile complementare în Timi�oara ocup� 2643,74 ha (53,15% din 
intravilan) de�inând ponderea cea mai mare a ora�ului. Din totalul de 122.195 apartamente, 71,30% 
sunt cl�diri colective de locuit, 28,70% sunt cl�diri individuale, cu 334.089 persoane în 116.292 
gospod�rii �i 112.262 locuin�e. Densitatea este 2,2 camere/locuin�� �i 367,70 locuin�e/1000 
locuitori. Vor ap�rea noi locuri de munc�, ceea ce va stimula migra�ia popula�iei din zone rurale sau 
alte regiuni ale ��rii spre Timi�oara. 

Popula�ia din Timi�oara în luna iunie 2011 (conform datelor de la Eviden�a Popula�iei) este 
de 334.661 locuitori în 2010 �i o estimare de 400.000 în 2025 (maxim 410.000). Se produce îns� �i 
o extindere a zonelor de locuit pe teritoriile comunelor periurbane Dumbr�vi�a, Ghiroda, Giroc. 



Densitatea limit� a locuin�elor este 49,1 locuitori/ha în intravilanul existent �i densitatea net� 
de 126,37 loc/ha în zonele pentru locuin�e. Indicele de locuibilitate este 13,1 m2 suprafa�� 
locuibil�/locuitor. 

- Suprafa�a locuibil� total� este 4.276.566 m2. 
- Suprafa�a total� a teritoriului administrativ este 13.003,87 ha. 
- Suprafa�a agricol� 8229,51 ha. 
- Suprafa�a terenului intravilan existent 6870,21 ha. 

 
Prin PUG se propune o densitate limit� de 58,22 loc/ha �i o densitate net� de 121,96 loc/ha 

pentru o suprafa�� a teritoriului intravilan propus de 6944,16 ha. 
 Marea majoritate a institu�iilor �i serviciilor de interes public, spitalice�ti �i �colare sunt 
concentrate mai ales în zona central�. 
 Preocup�rile de îmbun�t��ire microclimatic�, tendin�ele de ridicare a calit��ii vie�ii ora�ului, 
crearea amenaj�rilor de calitate, atractive �i de ridicare a prestigiului zonei în condi�iile actuale, 
exprim� dorin�a de a reabilita spatiile verzi existente �i de a propune noi suprafe�e verzi amenajate 
peisagistic. 
 În cadrul planurilor de urbanism �i amenajare a teritoriului este obligatoriu s� se respecte 
principiile ecologice, pentru asigurarea unui mediu de via�� s�n�tos, prin introducerea spa�iilor verzi ce 
constituie habitatul natural cel mai des întâlnit pentru speciile de plante �i animale.  

Prezen�a spa�iilor plantate în toate zonele Timi�oarei este asociat� în special factorului 
sanogen �i psihogen.  
 Obiectivele legate de zonele verzi din ora�e au în vedere dezvoltarea spa�ial� �i sub aspectul 
diversit��ii biologice a acestora, concomitent cu refacerea unui sistem de spa�ii verzi. 

Pentru men�inerea �i între�inerea spa�iilor verzi existente precum �i crearea de noi spa�ii 
verzi se prev�d o serie de m�suri: 

- refacerea cu gazon a spa�iilor distruse �i amenajarea de noi spa�ii verzi dotate cu sisteme de 
irigare;     

- stoparea diminu�rii �i degrad�rii spa�iilor verzi intraurbane �i periurbane; 
- analiza suprafe�elor intraurbane �i periurbane existente, reglementarea �i monitorizarea 

acestora;  
- conservarea suprafe�elor spa�iilor verzi;  
- reabilitatea zonelor intra �i periurbane verzi degradate;  



- realizarea unor programe de informare �i educa�ie ecologic� a copiilor �i adul�ilor, cu 
privire la importan�a �i rolul spa�iilor verzi în perimetrul urban �i periurban; 

- modernizarea spa�iilor de joac� �i a zonelor de agrement existente;  
- realizarea de noi spa�ii verzi în interiorul Timi�oarei �i îmbun�t��irea celor existente;  
- continuarea ac�iunilor de plantare a arborilor, arbu�tilor �i gardurilor vii în parcuri, scuaruri 

�i aliniamente, amenaj�ri valoroase din punct de vedere estetic �i ecologic, corelate cu condi�iile 
climatice specifice Timi�oarei;  

- extinderea perdelei de protec�ie.  
 Obiectivele cuprinse în planul de sistematizare din 1964 denumit „Zona preor��eneasc� 
Timi�oara” preg�tesc propunerile actuale pentru anul 2050. În acest plan sunt prev�zute zone verzi �i 
de agrement pân� la proape 20 km: o zon� verde care cuprinde pepiniera �ag, actuala P�dure Mare, 
P�durea Giroc, P�durea Unip, la aproape 16 km de centrul Timi�oarei, �i trei zone verzi la est, la 
circa 7 km P�durea Bazo�ul Nou, extins� spre Timi�oara, la aproximativ 19 km P�durea Drag�ina �i 
P�durea Bazo�. 
 În planurile din 1998 (planul urbanistic general – PUG �i planul de amenajare a teritoriului 
municipiului Timi�oara - PATT) se ordoneaz� unele din ideile anterioare, altele fiind abandonate. În 
PATT sunt prev�zute 3 zone verzi în exteriorul municipiului, 2 noi �i anume Zona Ovidiu Balea �i 
zona Ciarda Ro�ie, �i una nou� pe malul de nord al Canalului Bega în zona Parcului Industrial 
Freidorf. 
 �inând cont de propunerile �i realiz�rile din ultimii 300 de ani rezult� c� dezvoltarea spa�ial� 
a unei comunit��i este pur� întâmplare, c� for�ele pie�ei ac�ioneaz� haotic, de�i exist� planuri de 
dezvoltare aprobate. Totu�i s-au p�strat 2 idei majore, care fac unicitatea Timi�oarei. Prima idee 
�ine de zona de protec�ie a fortifica�iilor Cet��ii, teren liber timp de aproape 200 de ani, de orice 
construc�ie, de l��ime de aproape 1000 m, pe teritoriul c�rei s-a amenajat actuala salb� de parcuri la 
nord �i la sud de Canalul Bega. Cea de a doua idee este înglobarea, p�strarea �i amplificarea 
suprafe�elor împ�durite, exterioare ini�ial Timi�oarei, ac�iune rezultat� prin extensia a�ez�rii. 

P�durea Verde situat� în nord - estul Timi�oarei, este un masiv forestier cu suprafa�� de cca 
724 ha, amenajat� sistematic în careuri de 15 ha, apar�ine ora�ului.  
 Func�ia prioritar� a P�durii Verzi este cea ecologic�, de echilibrare climatic� a zonei. 
Excluderea t�ierilor principale timp de aproape 40 de ani a dus la înaintarea în vârst� a arboretelor, 
la o cre�tere a volumului coroanelor �i, implicit, la o cre�tere a efectului ecologic. 
 In func�ie de importan�a unit��ii în cadrul sistemului recreativ al Timi�oarei, ea reprezentând 
elementul de prim� importan�� recreativ� a ora�ului, cu func�ionalitate multipl� �i vizat� la o 
înc�rcare foarte mare cu vizitatori, se propune amplasarea în interiorul ei a unor obiective recreative 
deosebite. Aceste propuneri sunt concordante atât cu propunerile din vechiul amenajament (1978) 
cât �i cu cele prev�zute în “Studiul privind zona de agrement P�durea Verde Timi�oara”, întocmit 
de IPROTIM în 1972. Este necesar� actualizarea acestui studiu conform HG nr. 28/2008, 
urmând a se întocmi apoi proiectul tehnic pentru a putea fi pus în execu�ie, P�durea Verde 
devenind p�dure-parc, un obiectiv turistic foarte important. 

Aceste obiective prev�zute, dispersate în întreaga unitate, vor polariza o mare parte a 
fluxului de vizitatori, ca atare, zonele în care sunt amplasate aceste obiective sunt zone de o mare 
intensitate func�ional�, care presupune o prelucrare structural� deosebit� a vegeta�iei forestiere �i o 
proiectare de am�nunt pentru elementele constructive. Caracteristicile generale ale obiectivelor 
propuse sunt: Parcul Zoologic (parcelele 2-4, 42 ha), Satul pesc�resc (parcela 6, 10 ha), Satul 
sportiv (parcelele: 31, 32, 41, 42, 53 ha), Parcul natural “Poiana Florilor” (parcela 16, 4 ha), Parcul 
de distrac�ii pentru copii (parcela 20, 7 ha), Montagne rousse (parcela 28, 6-8 ha), Parcul forestier 
instructiv (parcela 27, 7 ha) �i Muzeul de ocrotire a naturii (parcela 27, 1 ha). La ora actual� sunt 
amenajate: Monumentul Rezisten�ei Anticomuniste din Banat, Muzeul Satului, Gr�dina Zoologic� 
�i Grupul �colar Silvic. 

P�durea Pi�chia �i acumularea Murani are o suprafa�� de 1.230 ha. Speciile 
preponderente sunt stejarul �i cerul. Distan�a din Timi�oara – 25 km. 



P�durea Reca� este situat� la 3 km de Reca� �i la 27 km de Timi�oara, pe malul Beg�i. 
Suprafa�a sa este de peste 280 ha, cu un arboret b�trân în care predomin� stejarul.  

P�durea Bistra este un mic trup de p�dure, de 250 ha, sc�pat nedefri�at din marea p�dure a 
Bucov��ului. Este cea mai apropiat� p�dure de ora�, cca. 10 km.  

Parcul dendrologic Bazo� este situat la o distan�� de 20 km de Timi�oara, a fost amenajat în anii 
1909–1914 pe domeniul familiei Ambrosy, care avea acolo un castel, sub conducerea apreciatului peisagist 
german Franz Von Engerhord, directorul gr�dinii botanice din Düsseldorf. 

La data cump�r�rii parcul dispunea de 194 specii de arbori �i arbu�ti. Începând din 1937 s-a 
trecut la îmbog��irea colec�iei, în special pe baza schimburilor interna�ionale de semin�e, ajungând 
în prezent la peste 1.100 taxoni. 

Suprafa�a parcului este de 60 ha, amenajat� astfel: 
– p�dure natural� de stejar, cu vârste pân� la 160 ani – 36 ha; 
– colec�ia dendrologic� specii nord-americane – 1,5 ha; 
– colec�ia dendrologic� specii asiatice – 1,0 ha; 
– parc dendrologic în stil peisager, cu specii de diverse origini – 11,5 ha. 
În cuprinsul parcului exist� numeroase alei, poieni, linii somiere, amenaj�ri modeste pentru 

odihn�, precum �i pepiniere �i cl�diri administrative. 
Parcul a fost amenajat în stil peisager, asociind suprafe�ei de p�dure natural� numeroase 

goluri, plantate pe contur cu mult gust cu specii ornamentale, în special r��inoase. 
P�durea Chevere� este trupul Chevere�–Bacova. P�durea Chevere� este o unitate compact� de 

1.611 ha, situat� pe malul stâng al Timi�ului, iar trupul Bacova, de 727 ha, situat pe terasa superioar� a 
Timi�ului, între localit��ile: Bacova, Chevere�, Sârbova. Este situat� la doar 27-28 km de ora�. 

P�durea Giroc este situat� imediat dup� P�durea Verde, la 10-15 km, cu o suprafa�� de 400 ha.  
P�durea Lighed, cu suprafa�a de 1.600 ha, este trupul de p�dure cel mai mare din 

Câmpia Banatului. Din salba de p�duri ce îmbr�cau în trecut Timi�ul �i împânzeau întreaga 
câmpie s-au p�strat ca p�duri compacte trupurile Chevere�–Bacova, situate la cca. 30 km de 
Timi�oara �i trupurile Lighed–Giroc, care intr� în zona de 10-15 km dep�rtare de ora�. 
 Pentru a veni în întâmpinarea intereselor oamenilor – men�ionate la Conven�ia de 
Peisagistic� European� – înseamn� s� adop�i cele mai bune tehnici disponibile pentru a ajunge la 
interpretarea corect� a acestor aspira�ii �i de a în�elege peisajul. 
 Colectivul format din arhitec�i (R. Radoslav, arh. L. M�rculescu, urb. C. Falni�� �i arh. L. 
P�l�l�u) au propus pentru anul 2020 �i extensie pân� în 2050, pentru o popula�ie de pân� la un 
milion de locuitori, crearea unei centuri verzi în jurul Aglomer�rii Urbane Timi�oara 
(metropol�). Astfel, în partea de est, nord �i vest Timi�oara va fi delimitat� de centura auto ce 
porne�te de pe Calea Lugojului, trece peste Calea Sever Bocu, peste Calea Aradului, peste Calea 
Torontalului, peste Calea Jimboliei �i ajunge pe Calea �agului. În partea de sud �i sud-est, aceast� 
dezvoltare se poate sprijini pe albia Timi�ului. Cu alte cuvinte se propune în exteriorul centurii auto 
un spa�iu neconstruit (împ�durit) care va include la final viitorul spa�iu verde rezultat dup� 
închiderea Deponeului Ecologic, teren care va deveni cu timpul o p�dure de peste 20 ha. Centura 
verde se va uni la sud de Timi�oara cu ceea ce trebuie s� devin�, prin unificare �i extensie, 
rezerva�ia ecologic� a albiei râului Timi�. Aceast� rezerva�ie va fi alc�tuit� din ceea ce ast�zi sunt: 
P�durea Giroc, P�durea Unip, P�durea Mare, P�durea Bistra, P�durea Bazo� �i P�durea Drag�ina, 
unit� la rândul ei cu rezerva�ia Canalului Bega prin P�durea Bistra. În interiorul acestei centuri 
metropola Timi�oara va fi compus� din actualele localit��i: Timi�oara, Dumbr�vi�a, Giarmata Vii, 
Ghiroda, Mo�ni�a Nou�, Mo�ni�a Veche, Albina, Urseni, Giroc �i Chi�oda. 

Timi�oara care se g�se�te în zon� de câmpie cu suprafe�e reduse de p�dure, acest inel verde 
se va comporta ca o perdea de protec�ie au o influen�� deosebit de favorabil� asupra Zonei 
Timi�oara, cu rol de protec�ie climatic�. Acest inel va reduce viteza vântului pe o distan�� egal� cu 5 
pân� la 10 ori l��imea lui, în acela�i timp va re�ine �i repartiza uniform z�pada pe suprafa�a 
terenurilor, m�rind astfel rezerva de ap� a solului, îmbun�t��ind temperatura prin reducerea 
amplitudinilor zilnice, �i comb�tând efectul inunda�iilor prin sc�derea nivelului apei freatice. 



O dat� cu trecerea anilor �i înaintarea în vârst� a arborilor inelul va deveni un punct de 
atrac�ie în vederea recreerii pentru popula�ia Zonei Timi�oara, oferind în acela�i timp un mediu 
prielnic pentru dezvoltarea faunei, condi�ii propice de cuib�rire a p�s�rilor, creând un microclimat 
pl�cut în timpul verilor cu temperaturi ridicate. 

„Inelul Verde” propus, de speciali�tii Direc�iei de Mediu din cadrul prim�riei Timi�oara, în 
jurul Zonei Timi�oara va trece pe lâng� localit��ile: 

- de la Giarmata Vii, unindu-se cu P�durea Verde, trece pe lâng� localit��ile Covaci �i 
Sânandrei (plantarea f�cându-se între Sânandrei �i Carani); 
 - se une�te cu Dude�tii Noi, Becicherecu Mic, acesta din urm� se une�te cu localitatea 
S�c�laz (împ�durire f�cându-se pe actuala p��une dintre cele dou� localit��i); 
 - de la S�c�laz inelul de p�dure se va planta între Sânmihaiu German �i Sânmihaiu Român 
pe la Peciu Nou spre Par�a; 
 - de la Par�a, pe lâng� P�dureni, inelul verde se va uni cu P�durea Mare care se va continua 
cu Lunca Timi�ului (pe lâng� localitatea Albina). 
 L��imea „inelului verde” va fi cuprins� între 100 �i 150 m, speciile arboricole predominante 
fiind din genurile Quercus, Fraxinus, Tilia etc., iar din speciile arbustive vor predomina genurile: 
Crataegus, Prunus, Cornus etc. 
 În perspectiv� se impune plantarea de p�duri cu suprafa�a de 2-20 ha în zona Sânandrei, 
Dude�tii Noi, Beregs�ul Mare, Beregs�ul Mic, Sânmihaiu Român �i Bobda. 
 

 
 
 


