
CAPITOLUL XIII 

PROPUNEREA DIREC�IEI DE MEDIU �I A INSTITU�IEI ARHITECTULUI �EF 

PRIVIND OB�INEREA AUTIRIZA�IEI DE CONSTRUIRE PE RAZA AGLOMER�RII 

URBANE TIMI�OARA 

 
 Avem nevoie de un ora� curat �i verde pentru un mediu de via�� s�n�tos, de o dezvoltare 
urban� unitar�, coerent�, cu servicii moderne pentru un mediu de via�� confortabil �i de spa�ii 
publice cu posibilit��i de agrement �i recreere competitive pentru un mediu de via�� vibrant. 

Prioritate au programele de valorificare a poten�ialului cadrului natural �i a peisajului, de 
amenajare arhitectural-peisagistic� a parcurilor, gr�dinilor �i scuarurilor, concomitent cu o 
dezvoltare a infrastructurii �i a serviciilor de relaxare, recreere �i sport, în vederea cre�rii unui 
mediu de via�� pl�cut, stimulator �i vibrant, un ora� atractiv �i verde fiind implicit mai competitiv �i 
din punct de vedere economic, atr�gând �i re�inând for�� de munc� tân�r� �i cu calificare superioar�. 
 Un mediu de via�� s�n�tos nu înseamn� numai spa�iile verzi de pe domeniul public ci �i 
spa�iile verzi din incinta propriet��ilor (gr�dini individuale). 
 Or��eanul î�i dore�te s� se mute de la bloc la cas� tocmai în ideea de a avea spa�iu verde 
unde s� se relaxeze, de a beneficia de o piscin� proprie, temperaturile din timpul verii s� fie mai 
suportabile în compara�ie cu temperaturile din centrul ora�ului �i nu în ultimul rând s� aib� 
„propriul pl�mân verde”. Pentru ob�inerea rezultatului dorit, se impun anumite reguli la proiectarea 
caselor. 
 În planurile urbanistice sunt trecute procentele referitoare la zonele verzi. Aceast� situa�ie nu 
corespunde ast�zi cu ceea ce înseamn� „o cl�dire cu pl�mân verde” deoarece planul urbanistic de 
amenajare a spa�iului verde nu reflect� o armonizare a criteriului ecologic cu cel peisagistic, 
dendrologic, botanic etc. 
 Propunem în aceast� strategie un nou concept, care d� o siguran�a c� la finalizarea 
construc�iei �i spa�iul verde va fi tratat corespunz�tor, creându-se astfel o armonie între vertical �i 
orizontal. 

 

 Procentul de spa�ii verzi �i plantate 

 
1. Construc�ii de locuin�e: 
                               - individuale 50% 
                               - colective 30% 
2. Construc�ii comerciale 20% 
3. Cosntruc�ii administrative, financiar bancare �i birouri 20% 
4. Cosntruc�ii de cult 25% 
5. Cosntruc�ii culturale 25% 
6. Construc�ii de s�n�tate                                                                              25% 
7.Construc�ii de înv���mânt                                                                          25% 
8. Construc�ii �i amenaj�ri sportive; construc�ii de agrement                       30% 
9. Construc�ii de turism                                                                                 25% 
10. Construc�ii industriale                                                                             25% 

 
Not�: Pentru zonele centrale se va aplica un procent de spa�ii verzi �i plantate de 10%. 
Se va prezenta o plan�� de amenajare a parcelei la scara de 1:200. Procentajul de metrii 

p�tra�i aferen�i spa�iului verde se vor transforma în puncte verzi. 
 
 
 
 
 
 



La calculul punctajului spa�iului verde se va aplica urm�toarea gril� de punctare: 
 

Nr.
Crt 

Elementele punctate Unitatea de 

m�sur� 
Nr. Puncte 

acordate 

1 Suprafe�e ocupate cu vegeta�ie 

Gazon, peluze înierbate 1 m2 1 
Arbori existen�i 1 buc 10-20* 
Arbori propu�i spre plantare 1 buc 10 sau 15** 
Gard viu 1 ml 5 
Arbu�ti, inclusive liane �i trandafiri 1 buc (aferent 

1 m2/arbust) 
5 

 

Plante floricole (perene, anuale, biennale, bulboase) 1 m2 2-4*** 
2 Suprafe�e ocupate cu ap� 1 m2 3 
3 Suprafe�e pavate 

Asfalt 1 m2 - 1 
Beton 1 m2 - 0,8 
Pavaj 1 m2 - 0,5 

 

Dale inierbate 1 m2 0,2 
4 Terase înierbate 1 m2 0,8 
5 Pere�i verzi, fa�ade verzi, acoperi�uri verzi 1 m2 0,5 
6 Jardiniere (peste 1 m

2
) 1 m2 0,2 

 
NOT�:  
- se anexeaz� Avizului de principiu al Direc�iei de Mediu: 

*fi�a de evaluare se calculeaz� Valoarea global� a exemplarelor conform formulei de la 
subcapitolul 5.6. Bilan� teritorial pentru gr�dini individuale. Evaluarea materialului dendrologic 
existent se va face de c�tre speciali�tii din cadrul Direc�iei de Mediu în urma observa�iilor culese 
din teren; 

**lista arborilor �i arbu�tilor propu�i pentru plantare cu caracteristicile lor (conform 
subcapitolului 5.9.). Se ob�ine punctaj minim dac� arborii propu�i a se planta au urm�toarele 
caracteristici Arbori foio�i: circumferin�a trunchiului la 1 m de sol 8/10 cm, în�l�imea punctului 
de altoire 2-2,2 m, r�d�cina protejat� de balot de p�mânt ambalat în plas� de sârm�, pânz� de sac 
sau container cu dimensiunea de 40-60 cm, coroana format� din minim 3 ramuri principale, gradul 
de ramificare minim III, în�l�imea optim� a arborelui cu tot cu coroan� 3 m; exemplare f�r� r�ni 
provocate de: boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici.; 

Se ob�ine punctaj maxim dac� arborii propu�i a se planta au urm�toarele caracteristici 
Arbori foio�i: circumferin�a trunchiului la 1 m de sol 14/16 cm, în�l�imea punctului de altoire 2-
2,2 m, r�d�cina protejat� de balot de p�mânt ambalat în plas� de sârm�, pânz� de sac sau container 
cu dimensiunea de 40-60 cm, coroana format� din minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare 
minim III, în�l�imea optim� a arborelui cu tot cu coroan� 3 m; exemplare f�r� r�ni provocate de: 
boli, d�un�tori, agen�i fizici, chimici, mecanici.; 

***pentru plante anuale �i bienale se acord� punctaj 2, iar pentru bulboase �i plante perene se 
acord� punctaj 4; 

STUDIU DE CAZ 

Construc�ie de locuin�� individual� 
Pentru o parcel� de 754 m2 trebuie s� rezulte o zon� verde de 50%. Acestui procent îi revin 

372,5 m2 de spa�iu verde. Vom transforma metrii p�tra�i de spa�iu verde în 372,5 puncte verzi. 
Acesta reprezint� punctajul minim necesar pentru ob�inerea Autoriza�iei de construire. 

Pentru a ob�ine Autoriza�ia de construire, fie se vor amenaja 372,5 m2 de gazon sau peluz� 
înierbat� sau se vor realiza: 



- 60 m2 de suprafa�� pavat� cu pavaj (pentru accese, terase �i alei) 
- 40 m2 de suprafa�� acoperi� verde 

- 12 m2 luciu de ap� 

- 7 exemplare existente de arbori 

- 23 exemplare propuse de arbu�ti 

- 2,5 m2spa�iu pentru plante floricole 

- 235 m2 suprafa�a înierbat� 

- 60 m2 de terasa înierbat� 

 
Se va ob�ine urm�torul punctaj: 

 
Nr. 

Crt 

Elementele punctate Num�rul de 

unit��i 
 Puncte acordate 

1 Suprafa�� acoperi� verde 60 m2
 0,5 30 puncte 

2 Suprafa�� pavat� cu pavaj 
ecologic 

40 m2 0,2 8 puncte 

3 Luciu de ap� 12 m2
 3,0 36 puncte 

4 Arbori existen�i 7 buc 10/15 75 puncte 

5 Arbu�ti propu�i 23 buc 5 115 puncte 

6 Spa�iu pentru plante floricole 2,5 mp 4 10 puncte 

7 Suprafa�� înierbat� 235 m2
 1 235 puncte 

8 Terasa înierbat� 60 m2
 0,8 48 puncte 

 Total de puncte   552 puncte 

 
 În urma evalu�rii arborilor existen�i, s-au constatat urm�toarele: 
- pe întreaga suprafa�� existau 10 arbori, din care: 
 - 3 pomi fructiferi b�trâni �i bolnavi propu�i a se defri�a fiind amplasa�i pe locul viitorului 
imobil �i în zona limitrof�; 
 - 7 arbori din care: 
  - 4 pomi fructiferi tineri, din soiuri productive, afla�i în spatele cur�ii, zon� în care 
proprietarul va amenaja o mic� livad�, ob�inând în urma evalu�rii un punctaj de 10 puncte pentru 
fiecare exemplar; 
  - 3 arbori ornamentali, de talie medie, care se vor p�stra, ob�inând în urma evalu�rii 
un punctaj maxim de 15 puncte pentru fiecare exemplar. 

Din acest calcul rezult� c� s-a atins �i dep��it punctajul minim necesar pentru ob�inerea 
Autoriza�iei de Construire. 

Aceea�i gril� de punctaj se va aplica indiferent de destina�ia zonei în care urmeaz� s� fie 
amplasat� construc�ia. 
 
 
 
 
 
 


