
CAPITOLUL VII 
DEZVOLTAREA SPA�IILOR VERZI ÎN 

CARTIERELE DE LOCUIN�E INDIVIDUALE �I COLECTIVE 
 
 Începând din a doua jum�tate a secolului XX, gr�dina devine un bun necesar, f�r� a mai fi 
apanajul claselor avute. 
 Spa�iul exterior al unei case trebuie gândit ca o prelungire a interiorului casei. O gr�din� 
mic�, un balcon, un acoperi�, un pervaz sau o teras� este un sanctuar în care se scap� de presiunea 
traiului urban.  

De regul�, cu cât o locuin�� este situat� mai în centrul ora�ului, cu atât suprafa�a de gr�din� 
este mai mic�, �i pe m�sur� ce se apropie de marginea lui, devine tot mai mare. Forma gr�dinilor 
poate fi diferit�, dar în mod obi�nuit, ea este geometric�, rezultat� dintr-o parcelare. 

La elaborarea proiectului se vor analiza amenaj�rile posibile în mai multe variante �i se va 
alege solu�ia optim� conform� cu dorin�ele beneficiarului dar �i cu normele de urbanism. Drumurile 
�i aleile vor ocupa o suprafa�� cât mai mic�, astfel c� la proiectarea lor se va da o aten�ie deosebit� 
atât în ceea ce prive�te traseul cât �i lungimea, l��imea, materialele de construc�ie folosite etc. 
Vegeta�ia se alege în special cea adaptat� la condi�iile locale. Procentul spa�iilor verzi va fi de 
minim 40%  
 Pentru o mai bun� utilizare a suprafe�ei de teren, dar �i pentru protejarea beneficiarului fa�� 
de poluarea fonic� �i de cea atmosferic�, este indicat a se amplasa imobilul la o distan�� de 3-6 m 
fa�� de strad�. Accesul devine greoi în cazul în care construc�ia este amplasat� în spate. În 
Timi�oara, marea majoritatea caselor din cartierele vechi de locuin�e (Bla�covici, Elisabetin, Rona�, 
Mehala etc.) sunt amplasate la 2-3 m fa�� de strad� ap�rând astfel „gr�dina de flori”. 
 �inând cont de aceste amenaj�ri se va alege stilul gr�dinii, în Timi�oara, predominând 
gr�dinile amenajate în stil rustic. 
 Timi�oara este un ora� cu o bogat� tradi�ie în ceea ce privesc amenaj�rile parcurilor �i 
gr�dinilor, spa�iilor verzi în general, astfel se pot distinge foarte clar 3 stadii de amenaj�ri 
peisagistice în fa�a imobilelor din Timi�oara: 

- în cartierele vechi de case (Bla�covici, Elisabetin, Fratelia etc.) – tradi�ia în amenajarea 
spa�iilor verzi din fa�a caselor este veche. Se pot observa exemplare vechi (peste 25 de ani) de Thuja 

occidentalis, garduri vii din Buxus sempervirens �i Ligustrum ovalifolium, rabate cu plante anuale �i 
perene. În acelea�i cartiere, la imobilele la care s-au schimbat proprietarii, noii proprietari au 
continuat tradi�ia în amenajarea spa�iului verde din fa�a imobilului, unii realizând amenaj�ri 
moderne cu dot�ri de ultim� or� (sistem de irigare computerizat). De asemenea în fa�a unor imobile 
exist� arbori �i arbu�ti b�trâni, deosebi�i, dar care nu au mai fost îngriji�i corespunz�tor de mult� 
vreme, la fel �i spa�iile verzi nu mai sunt între�inute (iarba netuns�); 

 



- în cartierele noi de case (Dumbr�vi�a, Ghiroda Nou�, Braytim etc.) –în fa�a imobilelor 
spa�iul destinat zonei verzi este alocat foarte pu�in. Totu�i exist� �i oameni cu mult� bun�voin�� care 
au amenajat spa�iul verde din fa�a imobilului pentru folosin�a tuturor, cum este �i Parcul Triade – 
primul parc de sculptur� din România. În aceste cartiere pot fi admirate, în schimb, amenaj�ri 
peisagiste deosebite în interiorul propriet��ii, adev�rate parcuri dendrologice, cu dot�ri de ultim� or� 
(sistem de irigare computerizat – prin picurare �i prin aspersiune); 

 
- în cartierele de blocuri (Circumvala�iunii, Steaua, Mircea cel B�trân, Ion Ionescu de la 

Brad etc.) – la unele blocuri spa�iul verde este generos, la unele cvartale fiind amenajate locuri de 
joac� �i de odihn� (strada Vidraru, Pompiliu �tefu, strada Irlanda). În general, la finalizarea 
construc�iilor, au fost amenajate �i spa�iile verzi. Datorit� încet�rii între�inerii zonelor verzi, acestea 
au devenit în unele locuri foarte înghesuite datorit� apari�iei arborilor din s�mân��. Aceste locuri au 
devenit, în acela�i timp, periculoase, arborii au crescut foarte înal�i spre lumin�, nu �i-au dezvoltat o 
coroan� echilibrat�, având tulpina prea sub�ire în compara�ie cu în�l�imea, la o rafal� de vânt mai 
puternic existând pericolul de rupere (str. Vasile Lucaci, Bulevardul Cet��ii, zona Pie�ei Dacia). Cu 
toate acestea exist� �i blocuri în fa�a c�rora spa�iul verde este foarte bine îngrijit, cu garduri vii de 
Ligustrum ovalifolium tunse la timp (adev�rate ziduri verzi ce opresc praful, gazele de e�apament �i 
zgomotul), cu arbu�ti cu flori, o gam� variat� de conifere �i plante floricole anuale �i perene (zona 
Steaua, zona Dacia, zona Matei Basarab, zona Dâmbovi�a etc.). În Timi�oara, blocurile sunt grupate 
câte trei sau mai multe formând între ele un careu cu spa�iu verde. Unele din aceste spa�ii verzi au 
fost reamenajate cu baterii de garaje, iar altele au fost revendicate de vechii proprietari (Ion Ionescu 
de la Brad). 

La ora actual� spa�iile verzi din fa�a imobilelor, din cartierele m�rgina�e (Mehala, Plopi), 
sunt plantate, marea lor majoritate, cu pomi fructiferi iar compozi�ia suprafe�ei înierbate este 
format� din specii spontane, aduse de vânt. Conform HCL nr. 43/2009 privind aprobarea 
"Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitan� Timi�oara" Capitolul I. Natur� 
�i biodiversitate - C. Persoanele fizice �i persoanele juridice r�spund contraven�ional pentru: 
a) plantarea pe domeniul public �i în aliniamentele stradale, de pomi �i arbu�ti fructiferi de orice 
fel. Ace�ti pomi fructiferi au început a fi înlocui�i cu specii valoroase din punct de vedere 
dendrologic, ecologic �i estetic (cu punct de altoire la 2,5 m, balot de p�mânt rabi�at – Robinia 

pseudaccacia „Umbraculifera”, Catalpa bignonioides „Nana”) în zonele: Matei Basarab, 
Bucovinei, Mehala, Bujorilor, Eternit��ii, Torac etc. O dovad� a dorin�ei de frumos din partea 
cet��enilor sunt �i amenaj�rile din jurul arborilor planta�i de prim�rie. 

În noua concep�ie peisager� se vor efectua proiecte pe str�zi, în func�ie de stilul 
arhitectonic al caselor. Astfel, se va continua plantarea de arbori cu punctul de altoire la în�l�imea 
de 2 – 2,5 m, a c�ror coroan� nu va incomoda gospod�ria aerian�. 



În func�ie de l��imea spa�iului verde din fa�a imobilelor se vor distinge mai multe tipuri de 
amenaj�ri: 
 - l��imea spa�iului verde de 0,40 – 1,00 m: se va planta cu plante anuale (Portulaca 

grandiflora, Tagetes erecta, Tagetes patula etc), perene (Hosta sp., Aster novi-angliae, Dianthus sp., 
Chrysanthemum indica, Vinca minor, Lavandula angustifolia etc.) �i arbu�ti (Pyracantha sp., Lonicera 
sp., Kerria japonica „Pleniflora”, Ligustrum ovalifolium, Buxus sempervirens etc.) pe spa�iile cu l��imea 
de 0,40 m, de asemenea se vor planta cu arbori cu balot, cu coroan� format� la în�l�imea care s� nu 
incomodeze gospod�ria aerian� (Robinia pseudacacia „Umbraculifera”, Catalpa bignonioides 
„Nana”, Liriodendron tulipifera „Fastigiata”, Liquidambar styraciflua, Albizzia julibrissin, 
Crataegus laevigata „Paul Scarlet” etc.), distan�a dintre arbori de 4 m. Între arbori se vor 
planta arbu�ti pentru gard viu (Pyracantha sp., Forsythia x intermedia, Lonicera sp., Kerria 

japonica „Pleniflora”, Ligustrum ovalifolium, Buxus sempervirens etc.) formându-se astfel o perdea 
de protec�ie ce opre�te praful �i gazele de e�apament, unde l��imea o permite se vor planta �i plante 
floricole anuale �i perene (Portulaca grandiflora, Tagetes erecta, Tagetes patula, Hosta sp., Aster 

novi-angliae, Dianthus sp., Chrysanthemum indica, Vinca minor, Lavandula angustifolia etc.); 
 La sistematizarea str�zilor se va renun�a la amenajarea de spa�iu verde cu l��imea mai 
mic� de 1,00 m, urmând ca noua amenajare s� prezinte alveole pentru plant�ri de arbori din 
4 în 4 m cu dimensiunile 120/120/100 cm. Se vor amenaja „insule” de spa�iu verde cu l��imea 
de 3,00-4,00 m în care se va planta un grup de arbori cu arbu�ti aranja�i piramidal, creând un 
joc de forme �i culori. 

- l��imea spa�iului verde de 1,00 – 3,00 m: se va planta cu arbori cu balot, cu coroan� 
format� la în�l�imea care s� nu incomodeze gospod�ria aerian� (Robinia pseudaccacia 
„Umbraculifera”, Catalpa bignonioides „Nana”, Liriodendron tulipifera „Fastigiata”, Liquidambar 

styraciflua, Albizzia julibrissin, Crataegus laevigata „Paul Scarlet” etc.) înspre �osea, distan�a 
dintre arbori de 4 m. În plan secund se vor planta arbu�ti pentru gard viu (Pyracantha sp., Forsythia 
x intermedia, Lonicera sp., Kerria japonica „Pleniflora”, Ligustrum ovalifolium, Buxus 

sempervirens etc.), iar înspre trotuar se vor planta �i plante floricole anuale �i perene (Portulaca 

grandiflora, Tagetes erecta, Tagetes patula, Hosta sp., Aster novi-angliae, Dianthus sp., 
Chrysanthemum indica, Vinca minor, Lavandula angustifolia etc.) sau trandafiri de talie mare (120 
cm). O astfel de amenajare va aranja vegeta�ia în trepte: arbori – arbu�ti – plante floricole. 
 În func�ie de expozi�ia �i de durata de însorire a str�zii se vor planta plantele floricole. Pe str�zile 
cu expozi�ie nordic� sau cele cu durata de iluminare de maxim 2 ore se vor folosi plante iubitoare de 
umbr�: Hosta sp., Vinca minor, Pachysandra terminalis, Hydrangea sp., Impatiens sp., Rhododendron 
sp. etc. Vinca minor �i Pachysandra terminalis sunt specii acoperitoare ce pot fi utilizate în loc de gazon 
pe por�iunile foarte umbrite. Pe str�zile cu expozi�ie sudic� sau cu mai mult de 4 ore de iluminare se vor 
planta plante floricole anuale �i perene iubitoare de soare �i lumin�: Portulaca grandiflora, Tagetes 

erecta, Tagetes patula, Lavandula angustifolia, Gazania splendens, Coleus sp. etc. 
 Pentru protejarea spa�iilor verzi din aglomerarea urban� Timi�oara, gospod�ria aerian� 
ce urmeaz� a se îngropa se va amenaja un spa�iu tehnic în trotuar. 

Parc�ri ecologice 
Parc�rile ecologice sunt parc�rile care reduc scurgerile apelor pluviale �i emisiile poluante. 

Se refer� la o serie de tehnici aplicate simultan pentru a reduce suprafa�a impermeabil� total� a unui 
spa�iu de parcare, a mic�ora temperatura la nivelul suprafe�ei �i a men�ine o insul� verde în zonele 
aglomerate. Suprafa�a alocat� spa�iului verde plantat cu material dendrologic 25%. 

Scopuri urm�rite prin realizarea de parc�ri ecologice: 
- volum minim de ap� scurs�; 
- îmbun�t��irea calit��ii apei �i aerului; 
- asigurarea unui spa�iu de parcare; 
- asigurarea unui spa�iu (maxim, dac� este posibil) pentru realizarea zonei verzi. 
Avantajele parc�rilor ecologice: 
- evitarea polu�rii mediului datorit� emisiilor autovehiculelor; 
- reducerea insulelor de c�ldur� uman�; 



- reducerea expunerii la radia�ia UV, datorit� coronamentului copacilor; 
- preluarea poluan�ilor aerului de c�tre coronament; 
- reducerea scurgerilor de ap� din precipita�ii; 
Tipuri de materiale utilizate la realizarea parc�rilor ecologice: 
Pavajul permeabil – este îmbr�c�mintea rutier� care permite infiltrarea apei. Este 

disponibil într-o mare varietate de forme �i culori, îmbun�t��ind �i aspectul estetic. 
Sistemele gril� sau z�brele – sunt structuri de plastic rigide, umplute cu pietri� sau 

vegeta�ie. 
Betonul poros – este asem�n�tor cu betonul conven�ional ca structur� �i form�, cu excep�ia 

faptului c� materialele fine au fost înl�turate, permi�ând infiltrarea apei din precipita�ii prin spa�iile 
goale. 
 Parcarea se delimiteaz� de trotuar prin plantarea de gard viu din Ligustrum sp., Pyracantha 
sp., Prunus laurocerasus, Forsythia intermedia etc. sau aliniament de arbori asociat cu gard viu, în 
func�ie de l��imea spa�iului verde. 

La fiecare 4 locuri de parcare (dou� câte dou� fa�� în fa��) se va amenaja un spa�iu verde (cât 
un loc de parcare) cu arbu�ti, trandafiri sau plante floricole perene. 
 Pentru careurile de blocuri ce ad�postesc în spatele lor spa�ii destul de generoase ca 
suprafa��, în unele locuri ap�rând baterii de garaje necorespunz�tor amplasate se propune 
realizarea unui proiect pilot privind resistematizarea zonei.  

Aceast� resistematizare se va realiza prin demolarea garajelor, amenajarea unei 
parc�ri ecologice, spa�iu de odihn� �i recreere �i un mic loc de joac�. Aleile vor fii amenajate 
din pavele autoblocante sau din nisip stabilizat.  

 
 
 
 
 


