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Orașul Timișoara este un centru universitar cu o populație de peste 320 000 locuitori 
(conform recensământului din 2015) și intră în categoria localităților de câmpie, localizat în 
partea de S-V a României.  

Conform datelor eliberate de către Primăria Municipiului Timișoara suprafața de 
spații verzi ocupă un procent de 6,95% (525, 21 ha) din totalul teritoriului intravilan al orașului 
(7 558,8244 ha). O sumară caracterizare a spațiilor verzi cuprinde următoarele aspecte: (1) 
o dispoziție neechilibrată a componentelor spațiilor verzi, ceea ce nu asigură o accesibilitate 
uniformă tuturor locuitorilor, (2) calitatea tipurilor de spațiu verde este în scădere datorită 
unei administrări necorespunzătoare, prin promovarea mai mult a valorii estetice și mai puțin 
a rolului de protecție a mediului, (3) suprafața reală a spațiului verde este în scădere, cu 
toate că se înregistrează o creștere a acesteia în special în acte (introducerea cimitirelor, a 
parcărilor ecologice, a altor categorii de plantații care fac obiectul altor acte legislative la 
categoria de spațiu verde), iar volumul vegetal (care are o importanță mare în protecția 
mediului) este în scădere.  

Proiectul LAN-NAT și-a propus îmbunătățirea reglementărilor de administrare a 
spațiilor verzi, prevăzute în legea 24/2007, prin elaborarea unor analize în orașele: 
Timișoara, București și Cluj-Napoca. Metodologia analizei spațiilor verzi inițiate de echipa 
partenerului P1 (ASOP Vest) a implicat următoarele mijloace: o colaborare (dialog) cu 
instituția care administrează spațiul verde, respectiv Direcția de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Timișoara, cu Administrația pentru protecția mediului Timiș, discuții cu 
reprezentanții Ordinului arhitecților din România, Filiala Timiș și analize pe teren (fotografii, 
schițe). 

S-au ales spre analiză 2 piețe (Piața Bălcescu, Piața Libertății) a căror suprafețe de 
spațiu verde au fost afectate în urma proiectelor de amenajare, și două străzi care în urma 
lucrărilor de modernizare a infrastructuri de circulație, spațiile verzi au fost afectate 
iremediabil.  

Din analiza acestor cazuri am subliniat principalele probleme care sunt prezente în 
administrarea spațiilor verzi din Timișoara și am propus următoarele aspecte pentru a fi 
tratate în legea națională care reglementează administrarea spațiilor verzi (Legea 24/2007): 

 
#1. Lărgirea spectrului profesional în elaborarea documentaților tehnice care au ca și 
obiect lucrări asupra spațiilor verzi. 

#2. Protejarea vegetației în timpul executării lucrărilor de construcții. 

#3. Consolidarea noțiunii de spațiu verde prin evidențierea rolului acestuia în protectia 
mediului și menționarea structurilor care nu fac obiectul prezentei legi. 

#4. Introducerea noțiunii de rețea verde în cadrul obiectivelor de administrare a spațiilor 
verzi, în scopul unei abordări de ansamblu a spațiilor verzi – viziune strategică. 

#5. Completarea și definirea clară a componentelor spațiilor verzi, pentru a evita 
intervențiile necorespunzătoare care pot afecta caracteristicile structurilor amintite.  

#6. Consolidarea noțiunii de spațiu verde prin menționarea rolului social și cultural în 
definirea lui, în vederea îmbunătățirii calității vieții, prin păstrarea identității și 
transmiterea valorilor locale. 

 



 

 

 

#7. Protecția sporită a vegetației arboricole prin introducerea în procedura de 
administrare a spațiilor verzi a unui instrument suplimentar de protecție. 

#8. Introducerea de noi structuri în categoria spațiilor verzi, care fără temei legal erau 
administrate ca si spații verzi (ex. perdeaua forestieră de protecție). 

#9. Promovarea unui standard minim de calitate a spațiilor verzi aferente zonelor 
stradale.  

#10. Corelarea strategiei cu instrumentele specifice de planificare urbană (Plan 
Urbanistic General - PUG, Plan Local de Peisaj - PLP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sursa: 2012, Vitamin A&Planwerk, Planul Urbanistic General) 

 

 

 

 

 

 

 

 


