
CAPITOLUL X 

DEZVOLTAREA SPA�IILOR VERZI DE LA LOCURILE DE JOAC� 

 
În momentul de fa�� pe raza municipiului Timi�oara exist� 169 de spa�ii de joac� func�ionale 

din care 84 situate în parcuri �i scuaruri, 47 la gr�dini�e, respectiv 38 la �coli. Între�inerea �i 
amenajarea locurilor de joac� se execut� în Timi�oara cu 2 societ��i, ora�ul fiind împ�r�it în dou� la 
nord �i la sud fa�� de canalul Bega.  
 Activit��ile umane desf��urate în spa�iile verzi de pe domeniul public se pot diviza pe 
3 grupe de vârst�: locuri de joac� pentru copii din grupa de vârst� 3 – 14 ani; loc de joac� �i 
sport pentru adolescen�i �i spa�ii de sport pentru adul�i, fiecare cu tipologii diferite. 
 Pentru aceasta se ofer� oportunit��i pentru expunerea îndemân�rii fizice �i intelectuale �i a 
unor oportunit��i pentru contactul direct cu natura. Contactul direct cu natura, cu schimbarea 
anotimpurilor, cu p�s�rile �i gâzele face ca ace�ti copii s� se dezvolte cu un psihic s�n�tos, datorit� 
contactelor sociale. 
 Începând cu anul 2001 Prim�ria Municipiului Timi�oara prin Direc�ia Tehnic� (Direc�ia 
Edilitar�) – Serviciul Administrare Mediu Urban, la acea dat�, apoi din 2008 prin Direc�ia de Mediu – 
Serviciul Spa�ii Verzi a demarat procedurile de achizi�ie de studii de fezabilitate �i proiecte tehnice 
privind moderniz�rile parcurilor, scuarurilor �i aliniamentelor stradale din Timi�oara. 
 La amenajarea locurilor de joac� se �ine cont de urm�toarele: 

- amplasarea de echipamente de joac� pentru copii între 3 �i 14 ani; 
- suprafa�a standard alocat� pentru spa�iul de joac�: lungime = 40 m / l��ime = 20 m; 
- s� delimiteze aleile de acces la echipamentele de joac� astfel încât s� evite intrarea 

consumatorilor în raza de ac�iune a echipamentelor în mi�care;  
 - echipamentele de joac� trebuie s� fie în a�a fel amplasate încât locul de joac� s� fie 
împ�r�it pe 3 grupe de vârst� �i anume 3 – 6 ani, 6 – 10 ani, respectiv 10 – 14 ani; 
 - s� se asigure c� echipamentul ce urmeaz� a fi montat la locurile de joac� îndepline�te 
cerin�ele esen�iale de securitate, cuprinse în Anexa 1 a H.G. Nr. 1102 din 2 octombrie 2002 �i 
anume;  
 - echipamentele montate la locurile de joac� trebuie s� poat� func�iona, s� fie reglate �i 
între�inute, f�r� a expune consumatorii la pericole din punct de vedere al securit��ii, atunci când 
func�ionarea lor e realizat� în circumstan�ele stabilite de produc�tor; 
 - m�surile de precau�ie luate trebuie s� asigure excluderea oric�rui pericol în condi�ii 
normale sau previzibile de func�ionare pe toat� durata de via�� a echipamentului; 
 - gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului trebuie s� fie în raport cu aptitudinile 
consumatorilor (starea de s�n�tate, vârsta minim�, greutate sau în�l�ime limit�); 
 Pentru alegerea celor mai bune solu�ii, trebuie s� aplice urm�toarele principii în ordinea 
indicat�:  
 - excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor prin integrarea optim� a securit��i 
consumatorilor la proiectarea �i fabricarea echipamentului; 
 - luarea m�surilor necesare de precau�ie �i securitate în privin�a pericolelor ce nu pot fi 
excluse; 
 - informarea asupra pericolelor r�mase datorit� eficacit��ii incomplete a m�surilor de 
protec�ie luate �i indicarea situa�iilor în care este necesar� o preg�tire special� sau  folosirea unor 
echipamente speciale. 
 La stabilirea modului de utilizare a echipamentului, trebuie s� se �in� seama de o utilizare 
corect� �i de una incorect� previzibil�; 
 Echipamentul de joac� trebuie conceput astfel încât s� evite o func�ionare diferit� de cea 
preconizat�; 
 Echipamentul de joac� trebuie livrat împreun� cu accesoriile speciale, care sunt esen�iale 
pentru a preveni pericolele ce pot apare la montarea, demontarea, transportul, reglarea, între�inerea 
�i utilizarea acestora. 



- se prevede îngr�direa cu gard din plas� xenium (de dimensiuni: în�l�ime = 0,84 m, l��ime = 
2,5 m pe bucat�) �i cu stâlpi xenium cu capac de în�l�ime = 1,2 m �i fixa�i în gropi betonate de 
dimensiunile 0,3 / 0,3 / 0,3 m.  

- se prevede o u�� de intrare din plas� xenium. 
Recomand�ri  

- suprafa�a standard alocat� pentru spa�iul de joac� 800 mp: lungime = 40 m / l��ime = 

20 m; în plus se aloc� o suprafa�� de minim 1000 mp spa�iu verde plantat cu arbori pentru 

umbrirea b�ncilor, arbu�ti �i plante perene. La locul de joac� materialul dendrologic propus 
plant�rii nu trebuie s� fie cu spini, �epi sau ghimpi �i fructe (exemplu: Taxus baccata, Berberis sp., 
Pyracantha sp., Crataegus sp., Chaenomeles japonica etc.). 

În parcurile speciale pentru copii se recomand� ca planta�iile s� de�in� 50% din teren, 
locurile de joac� �i jocurile sportive 20%; spa�iile rezervate pentru înv���mânt 5%, spa�iile pentru 
studiul �tiin�elor naturii 5%, aleile 8%, apele 4%.  

Planta�iile trebuie s� creeze o ambian�� de bun� dispozi�ie, anumite zone trebuie concepute 
la scara copiilor: arbori de dimensiuni mici �i arbu�ti cu frunzi�ul în nuan�e deschise �i colorate. Se 
evit� speciile cu frunze sau fructe toxice. 

Terenurile de joac� pot fi cuprinse atât în peluze (cu gazon rezistent), încadrate de planta�ii 
cu caracter natural, cât �i în perimetre bine delimitate, pe substrat de pietri�, nisip sau tartan, 
practicabile �i dup� ploi. Re�eaua de alei se limiteaz� la strictul necesar, copiii preferând ariile de 
joac� înierbate. Intr�rile trebuie s� aib� o bun� vizibilitate �i s� fie asigurate contra ie�irii directe a 
copiilor în partea carosabil�.  

În cadrul terenurilor sportive amenajate pe spa�iile aferente �colilor, amplasarea vegeta�iei 
�i tipurile de planta�ii trebuie s� �in� cont de condi�iile de exploatare.  

Planta�iile sunt subordonate organiz�rii func�ionale a terenului, având rol de separa�ie �i de 
creare a unui cadru de verdea�� care atenueaz� aspectul plat al suprafe�ei rezervate jocurilor. Se 
utilizeaz� planta�ii de aliniament, perdele �i ecrane verzi de separa�ie vizual� �i fonic�, garduri vii 
libere �i tunse, de diferite în�l�imi, planta�ii cu caracter decorativ, (la intr�ri �i în vecin�tatea 
construc�iilor) etc. Dispunerea planta�iilor nu trebuie s� incomodeze activitatea pe terenurile de 
sport; astfel, se evit� umbrirea terenului de tenis, c�derea de fructe �i frunze pe piste �i spa�ii  pentru 
s�rituri etc.  

Se va �ine cont de asemenea de frecven�a mare a utiliz�rii acestor terenuri; pe traseele de 
acces �i la ie�ire se vor planta specii robuste, iar gazonul în aceste zone trebuie  s� fie rezistent la 
c�lcare.  

 



Canisite 

Municipiul Timi�oara este unul din ora�ele în care sunt crescu�i �i îngriji�i un num�r mare de 
câini atât în locuin�ele unifamiliale cât �i în cele multi-familiale. 

Ca r�spuns la cererile iubitorilor �i de�in�torilor de câini �i pentru a sprijinii respectarea 
prevederilor H.C.L. nr. 371/2007 privind circula�ia animalelor de companie pe domeniul public, 
Serviciul Protec�ia Mediului din cadrul Direc�iei de Mediu a demarat amplasarea co�urilor speciale 
pentru câini �i amenajarea locurilor destinate animalelor de companie, denumite canisite. 

Una dintre canisitele nou amenajate este cea de pe Str. Cl�bucet. Locul amenajat pentru 
câini, aflat în proximitatea parcului, este dotat cu dou� co�uri speciale prev�zute cu pungi pentru 
colectarea de�eurilor fiziologice rezultate de la animalul de companie �i de mobilier specific. 

Spa�iul destinat canisitei, cu o suprafa�� de aproximativ 400 m2, este îngr�dit �i prev�zut cu 
o pl�cu�� inscrip�ionat� din care rezult� destina�ia locului. 

În cadrul canisitelor, pentru a se evita conflictele de orice fel, proprietarii trebuie sa-�i 
supravegheze animalul, ace�tia cunoscând cel mai bine temperamentul câinelui, �i s� respecte 
prevederile legale. 

Pân� în prezent au fost amplasate un num�r de 94 de co�uri în urm�toarele loca�ii:( Calea 
Aradului - 12, Calea Sever Bocu - 4, Bv. Cet��ii - 2, Calea Torontalului - 2 ) de co�uri speciale, în 
perioada 8-15.06.2009 au mai fost amplasate �i pe str�zile Calea Bogd�ne�tilor – 2, B-dul Take 
Ionescu – 6, str. Circumvala�iunii -6, Str. Gh. Laz�r – 5, Splaiul Nicolae Titulescu -5, str. Pestalozzi 
-6, Calea �agului 4, str. Mare�al Constantin Prezan – 4, str. Mare�al Alexandru Averescu – 4, str. 
Arie� -4, Parcul Cet��ii - 3, Parcul Electromotor – 1, Parcul Alpinet -4, Parcul Poporului – 3, Parcul 
Rozelor – 4, Parcul Central – 4, Parcul Justi�iei – 3, Parcul Catedralei - 2,  lâng� Restaurantul Cina 
– 1, în spatele Muzeului Banatului - 2. 
 La amenajarea canisitelor se �ine cont de urm�toarele: 

- suprafa�a standard alocat� pentru canisit�-dimensiunile minime de lungime = 5 m, l��ime = 10 m. 
- se prevede îngr�direa cu gard (plas� xenium) 
- se prevede o u�� de intrare (plas� xenium) 
- se prevede în interiorul împrejmuirii un stâlp Ø 0,25 – 0,30 m pentru loc de urinare 
- se prevede amplasarea unei mese pentru periat �i cur��at animalele de companie 
- se prevede amplasarea unui sistem de panouri din lemn pentru s�rituri în trepte,  
- se prevede un traseu din bârne 
- se prevede amplasarea unei gropi cu nisip de dimensiuni minime de 2 m / 3 m. 
- se prevede montarea de co�uri speciale compuse dintr-un repartitor de pungi 

biodegradabile pentru colectarea de�eurilor fiziologice rezultate de la animalul de companie �i un 
co� colector. 

- se prevede montarea de panouri informative cu mesaje prin care se dore�te trezirea 
spiritului civic al proprietarilor de câini �i con�tientizarea responsabilit��ii pe care o poart� fa�� de 
mediul înconjur�tor �i fa�� de animalul de companie. 
 - în interiorul canisitelor nu se vor planta conifere, acestea sunt distruse de urina câinilor; 
 - 60% din suprafa�a canisitei s� fie reprezentat� de gazon. 

 


