
CAPITOLUL XI 

PLANUL DE AC�IUNE PRIVIND CONSERVAREA RE�ELEI DE SPA�II VERZI 

 
Protec�ia spa�iilor verzi, amenajarea peisagistic� modern� a acestora �i reconstruc�ia lor, constituie 

una din priorit��ile strategice prev�zute �i în Planul Integrat de Dezvoltare (PID) al Polului de cre�tere 
Timi�oara �i este sus�inut� prin realizarea unor proiecte de revitalizare a spa�iilor publice centrale. 

Aceasta prioritate se concretizeaz� în obiectivul 4 din PID, „Realizarea unui habitat ecologic, 

confortabil �i atractiv” în cadrul politicii 4.3 Diversificarea posibilit��ilor de agrement �i recreere �i se 
realizeaz� prin programele:  

Valorificarea poten�ialului cadrului natural �i al peisajului în vederea cre�ri unui mediu de 
via�� pl�cut, atractiv �i vibrant. Prin interven�iile propuse se urm�re�te valorificarea optim� a 
poten�ialului cadrului natural, atât din punct de vedere turistic (amenajare peisagistic�, zone pentru 
agrement) cât �i din punct de vedere economic (deschiderea naviga�iei pe Bega, transport public), cele 
dou� func�iuni completând-se într-un mod armonios. 

Proiecte: Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timi�oara 
Amenajarea arhitectural – peisagistic� a parcurilor, gr�dinilor �i scuarurilor. Amenajarea 

zonelor verzi, cre�terea cantitativ� �i calitativ� a acestora, contribuie la împlinirea scopului final al 
oric�rei strategii de dezvoltare – cre�terea calit��ii vie�ii locuitorilor. Întrucât „salba de parcuri” de pe 
malul Beg�i este reprezentativ� pentru definirea identit��ii Timi�oarei, interven�iile propuse contribuie 
în acela�i timp la cre�terea atractivit��ii ora�ului �i implicit a polului prin atragerea de turi�ti/vizitatori.    

� Proiecte: 
� Modernizarea Parcului Rozelor 
� Reamenajarea �i modernizarea Gr�dinii Botanice Timi�oara 
� Modernizarea Parcului Justi�iei 
� Modernizarea Parcului Alpinet 
M�suri pentru protejarea �i dezvoltarea spa�iilor verzi: 

Se impune ca necesar� promovarea unor m�suri active pentru conservarea zonelor verzi existente: 
� între�inerea �i dezvoltarea spa�iilor verzi existente  

Este necesar� p�strarea zonelor verzi existente, dar �i crearea în mod obligatoriu de noi zone 
verzi �i parcuri de agrement. Se impune de asemenea: 

• Reglementarea mai strict� a construc�iilor ce se fac în spa�iile verzi ale municipiului 
Timi�oara �i împrejurimile lui  

• Reducerea invad�rii spa�iilor verzi �i a c�ilor pietonale (trotuare) de c�tre autovehicule 

� revitalizarea spa�iilor publice centrale ale municipiului Timi�oara  
� extinderea spa�iilor verzi, prin amenajarea unor terenuri, în prezent degradate  
� dezvoltarea perdelelor de protec�ie �i aliniamentelor stradale, cu rol estetic, decorativ, dar �i 

de reducere a poluarii chimice �i fonice / încurajarea cre�rii, în mod obligatoriu, de noi zone verzi �i 
parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare �i agrement cu accent pe criteriile ecologice în 
raport cu cele estetice 

Urbanizarea mediului reprezint� un fenomen asociat inerent dezvolt�rii societ��ii, conducând în 
timp, la instalarea �i agravarea unor efecte negative majore: 

- degradarea mediului natural; 
- dispari�ia unor ecosisteme;  
- diminuarea numeric� �i/sau dispari�ia ireversibil� a unor specii vegetale �i animale; 
- perturbarea �i fragilizarea echilibrelor naturale pân� la nivelul plantelor;  
- alienarea popula�iei, prin ruperea tot mai pronun�at� de natur� �i supunerea la stres social, 

economic �i la factori de stres chimici �i fizici genera�i de sursele de poluare. 
Desigur, asigurarea unor condi�ii civilizate de locuit �i de desf��urare a activit��ilor sociale �i 

economice este esen�ial� pentru dezvoltarea societ��ii, aceasta realizându-se pe principiile dezvolt�rii 
durabile. 



 În anul 2007 s-a elaborat Studiul „VISION TIMISOARA 2030 – suport la dezvoltarea 

unui concept durabil pentru infrastructura ora�ului Timi�oara”, în colaborare cu Prim�ria 
Municipiului Timi�oara, Institutul Politehnic Timi�oara �i Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart, 
studiu care stabile�te cele 5 OBIECTIVE de dezvoltare privind re�eaua de drumuri a zonei 

Timi�oara.  
 Conceptul Strategic de Dezvoltare a Zonei Timi�oara a fost aprobat de c�tre Consiliul Local 
al Municipiului Timi�oara, iar for�ele politice locale au semnat declara�ia de sus�inere a 
implement�rii lui. 
 Planificarea spa�ial� împreun� cu planificarea strategic� �i cu planificarea financiar� 
constituie componentele unei triade dup� care se conduce dezvoltarea societ��ii europene actuale. 
Administra�ia local� este responsabil� în fa�a comunit��ii lor, de viziunile de dezvoltare prin 
armonizarea strategiilor, politicilor, a planurilor de ac�iune aferente, a zonelor func�ionale �i fiscale, 
a controlului func�iunilor interzise, de pe teritoriului pentru care au competen��. 
 Obiectivele studiului sunt realizarea sistemului integrat de circula�ie �i transport în 
Municipiul Timi�oara �i aria peri-urban�, respectiv zonele viitoarei aglomer�ri urbane dezvoltate în 
jurul Timi�oarei, în vederea cre�rii condi�iilor politice, economice �i tehnice de dezvoltare urban�, 
care s� permit� materializarea �intelor descrise în planului de dezvoltare strategic� a municipiului 
Timi�oara: 

1. Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate �i poduri peste Bega 
• Configurarea inelelor 
• Re�eaua str�zilor (radiale) de acces principale  
• Stabilirea podurilor si pasajelor  

2. Leg�tura re�elei urbane cu re�eaua regional� �i european�.  
Conexiunea loca�iilor importante la re�eaua de drumuri. 

• Aeroport 
• Zone industriale 
• G�ri feroviare de marf� 
• Stabilirea traseului autostr�zii 
• Leg�tura autostr�zii cu inelele �i radialele principale din ora� 

3. Sistem coerent de parcaje �i traficul sta�ionar 
• Parc�ri pentru autovehicule personale 
• Park and Ride 

4. Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management 
al transportului public pentru crearea posibilit��ii de prioritate special� a transportului public 

• Instala�ii cu semnale luminoase 
• Indicatoare 
• Sistem de dirijare c�tre parc�ri 
• Anun�area ambuteiajelor / C�i secundare de ocolire a acestora 

5. Dezvoltarea re�elei pentru transportul nemotorizat (biciclete �i pietoni). 
• Re�ea de drumuri pentru biciclete 
• Benzi pentru biciclete pe str�zi principale 
• Traficul cu bicicleta în interiorul ora�ului 
• Parc�ri pentru biciclete  
• Configurarea punctelor de intersec�ie pe str�zi pentru pietoni 
• Trotuare 
• Intersect�ri linie ferat�/str�zi 
• Poduri peste Bega 

 Studiul „VISION TIMISOARA 2030”, reprezint� componenta de planificare spa�ial� a 
strategiei, pentru sectorul de trafic urban, transport în comun, etc., în leg�tur� cu reprezentan�i ai 
CFR-ului, din partea Aeroportului Traian Vuia, reprezentan�ii Consiliul Jude�ean Timi�, ai RATT-



ului, Drumuri Municipale, reprezentan�i ai Direc�iei Drumuri �i Transport, Direc�iei de Urbanism �i 
ai Direc�iei de Dezvoltare din cadrul Prim�riei Timi�oara. 
 Studiul a avut mai multe etape de elaborare �i analizare, precum �i corelarea proiectelor din 
cadrul factorilor implica�i. A fost prezentat mass-mediei, a fost discutat cu speciali�tii în trafic din 
ora� �i a fost supus aten�iei diferitelor institu�ii publice interesate, precum �i în cadrul întâlnirilor cu 
reprezentan�ii Ministerului Transporturilor. 

Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ �i durabil 
pentru Timi�oara, care s� aib� în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic precum �i a spa�iului 
public, ca baz� pentru achizi�ia de fonduri publice în vederea realiz�rii p�r�ilor individuale ale 
proiectului. 

Rezultatele proiectului ar urma s� formeze baza pentru deciziile �i m�surile axate spre viitor 
din domeniul ingineriei de trafic urban �i a politicii traficului urban. 
 Conform Ordonan�ei de urgen�� nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 195/2005 privind protec�ia mediului ART. II 
(1) Autorit��ile administra�iei publice locale au obliga�ia de a asigura din terenul intravilan o 
suprafa�� de spa�iu verde de minimum 20 mp/locuitor, pân� la data de 31 decembrie 2010, �i de 
minimum 26 mp/locuitor, pân� la data de 31 decembrie 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


