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REZUMAT.  Timişoara, acum, în 2010, are nevoie de o regenerare urbană cu un nou Plan Urbanistic General şi un program urban de 
acţiune care să concretizeze dezvoltarea durabilă a zonei, program în care trebuie transpuse obiectivele şi conceptul urbanistic, 
măsurile sociale şi de mediu, integrate în studii, proiecte şi lucrări. Prezentul material face o descriere a zonei urbane Timişoare din 
punct de vedere geografic, geologic, climatic, o  succintă caracterizare a calităţii factorilor de mediu, dar şi a faunei şi florei  locale, cu 
încadrarea în zone „Hardiness” (zone climatice)  a florei. O atenţie deosebită este acordată florei  spontane şi rezistenţei la condiţiile 
climatice, marcate de schimbări climatice tot mai vizibile, dar şi speciilor de arbori, arbuşti, plante anuale şi bienale recomandate a fi  
plantate în Timişoara. Prezentarea acordă atenţie în aceeaşi măsură şi direcţiilor de dezvoltare ale Municipiului Timişoara,  precum şi 
studiilor de cercetare care fundamentează această dezvoltare, studii de cercetare realizate tocmai pentru cunoaşterea calităţii unor 
factori de mediu (aer, apă, sol, zgomot urban, poluarea cu metale grele etc.). Rezultatele acestor studii  conduc la stabilirea priorităţilor 
şi direcţiilor de interes în scopul implementării principiului dezvoltării durabile a municipiului Timişoara.    
 
Cuvinte cheie: calitatea mediului, cadrul natural, cadrul peisagistic, studii, factori de mediu. 
 
ABSTRACT. The Municipality of Timişoara, in 2010,  needs an Urban  Planning  regeneration and an Urban Action Program to achieve  
the sustainable  development of the  area, to develop a program to implement  the concept of urban, social and environmental 
measures, integrated studies, projects and plans. The present paper is an overview of Timişoara urban area, in terms of geography, 
geology, climatic, the urban factors quality,  the flora hardiness zones and the fauna in Timişoara’s area. Particular attention is given to 
spontaneous flora, the capacity of resistance to processes associated with climate change more evident and to the species of trees, 
shrubs, annual and biennial plants recommended in Timisoara. The paper also describes the development trends of Timisoara, the lists 
of scientific research works on the quality of urban factors (air, water, soil, urban noise, heavy metal pollution. The  results  of these 
studies lead to establishment of the priorities and policies regarding sustainable development of Timişoara Municipality. 
 
Keywords:  nature, landscape,  urban environment, studies, environment factors quality.  
 

Fără îndoială, astăzi, trăim într-o perioadă de criză 
ecologică declanşată în primul rând de activitatea 
umană şi care tinde să afecteze toate aspectele vieţii 
noastre. În ultimii zeci de ani omul a acumulat atâtea 
probleme, atâtea deşeuri şi nu doar fizice, încât acestea 
sunt mai periculoase decât tot ce a (de) generat el în 
cursul prezenţei sale multimilenare pe Pământ.  

Schimbările climatice, poluarea fizică, chimică, 
biologică, distrugerea habitatelor, sărăcia, foametea, 
lipsa asistenţei sociale sunt dublate astăzi şi de o acută 
criză ideologică. „A înţelege natura înseamnă a înţelege 
viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 
ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea 
omenirii” – academician A. Pora.  

Timişoara, acum, în 2010 are nevoie de o regenerare 
urbană cu un PUG şi un program urban de acţiune care 
să concretizeze dezvoltarea durabilă a zonei, program în 
care trebuie transpuse obiectivele şi conceptul urbanistic, 
măsurile sociale şi de mediu, integrate în studii, proiecte 
şi lucrări. 

Fără o bază reală, fără studii de certă valoare 
ştiinţifică, ce pot să fundamenteze un viitor program de 

dezvoltare urbană, Timişoara nu poate deveni „metropola 
vestului”, pe care ne-o dorim, nu doar noi timişorenii, de 
ceva timp. 

Timişoara este situată la 571 km de Bucureşti, cel 
mai mare oraş din partea de vest a României, cu o 
populaţie de 317.651 locuitori după datele Recensă-
mântului din 2002. După datele deţinute de Serviciul 
Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei (inclusiv 
persoanele cu flotant) în decembrie 2009, populaţia 
Timişoarei era de 348.499 locuitori. Este considerat al 
doilea oraş ca importanţă la nivel naţional, având funcţii 
macro-teritoriale şi cea mai mare influenţă teritorială, 
într-o arie de 5.000 km2, la intersecţia paralelei 45°47 
latitudine nordică cu meridianul 21°17 longitudine estică. 

Din punct de vedere geomorfologic, Timişoara face 
parte din marea unitate fizico-geografică denumită 
Câmpia Banato-Crişană, subunitatea Câmpia de inter-
fluviu Timiş-Bega (Câmpia Timişoarei). 

Din punct de vedere geologic Timişoara se caracteri-
zează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor 
cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din 
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argile, prafuri şi nisipuri, cu extindere la peste 200 m 
adâncime.  

Timişoara este un centru seismic destul de activ, dar 
din numeroasele cutremure observate, puţine au depăşit 
magnitudinea 6 pe scara Richter. Cutremurele bănăţene 
sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-
15 km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, 
mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată 
scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă.  

Sub aspect litologic, zona Timişoarei se caracteri-
zează printr-o succesiune de straturi de vârstă, grosime 
şi compoziţie granulometrică diferită în funcţie de formele 
de mezo şi microrelief. Astfel, litologic, grindurile sunt 
alcătuite din depozite cu textură în general grosieră. 

Datorită alternanţei perioadelor uscate ale anului, 
corespunzătoare contracţiei argilei, cu perioade de 
umezire, corespunzătoare cu o gonflare a argilelor, se 
formează o serie de crăpături poligonale de mărimi şi 
adâncimi diferite cu efecte negative, atât asupra 
vegetaţiei din spaţiile verzi, cât şi a terasamentelor căilor 
de comunicaţii ori asupra construcţiilor. 

Hidrologic, zona cercetată face parte din grupa 
sistemelor hidrologice sud-vestice, bazinul hidrografic 
Timiş – Bega, sistemul hidroameliorativ complex Şag – 
Topolovăţ şi dispune de o bogată reţea hidrografică, 
formată din râuri, lacuri şi canale. 

Radioactivitatea naturală în diferite zone ale munici-
piului Timişoara a fost studiată în 2009 în colaborare cu 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Metale şi Resurse Radioactive din Bucureşti.  

La solurile analizate pentru U natural şi Ra -226 s-au 
înregistrat in unele probe valori uşor crescute peste 
media din solurile din România.  

Pentru Th-232 şi K-40 s-au înregistrat concentraţii 
situate in ecartul valorilor medii pe ţară.  

Radioactivitatea vegetaţiei a fost studiată în labora-
toarele Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Metale şi Resurse Radioactive Bucureşti, iar din 
probele de vegetaţie s-a constatat că nivelul concentra-
ţiilor radionuclizilor se încadrează în plaja normală de 
valori.  

La apele meteorice, măsurătorile au constatat o 
creştere a radioactivităţii, comparativ cu cele subterane 
sau de suprafaţă, ceea ce denotă că, din praful 
atmosferic, o parte din elementele radioactive se pot 
regăsi în apele de ploaie ce ajung pe pământ în anumite 
perioade de timp. 

Timişoara se încadrează în climatul temperat continen-
tal moderat, caracteristic părţii de sud-est a depresiunii 
Panonice, cu unele influenţe submediteraneene (varianta 
adriatică). Trăsăturile sale generale sunt marcate de 
diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice. 

Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, 
sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc 
precipitaţii semnificative.  

Ca urmare a schimbărilor climatice globale, în 
intervalul 1992 – 2002 se înregistrează un deficit de 
precipitaţii de 14,6 mm (faţă de normală), acesta fiind 
mai concentrat în perioada rece a anului (–31,9 mm) şi 
în primăvară (–19,0 mm), înregistrându-se până la 
începerea sezonului estival un deficit de precipitaţii de 
50,9 mm. 

Efectul negativ al schimbărilor climatice este ampli-
ficat de specificul mediului urban, respectiv precipitaţiile 
din oraş sunt în cantităţi mai mici, colectate şi evacuate 
prin sistemul de canalizare, se evaporă uşor din cauza 
temperaturii mai mari din oraş, ceea ce conduce la 
aspectul secetos, deşertic al regimului hidric, aerul 
devenind uscat, umiditatea relativă înregistrând valori 
scăzute, uneori sub 50%, ceea ce induce starea de stres şi 
disconfort atât oamenilor cât şi animalelor şi plantelor. 

Regimul termic. Temperatura medie multianuală 
înregistrează valori de 10,8° C, luna cea mai caldă fiind 
iulie (21,5°C), iar cea mai rece ianuarie (-1,5° C), 
rezultând o amplitudine de 23° C. Pentru intervalul 
1992 – 2002 temperatura medie anuală înregistrează o 
valoare de 11,2° C, iar în ianuarie –0,4° C, rezultând o 
amplitudine de 22,5° C. 

Distribuţia vânturilor dominante afectează într-o 
anumită măsură calitatea aerului, ca urmare a faptului 
că sunt antrenaţi diferiţi poluanţi emanaţi de unităţile 
industriale de pe platformele din sud şi vest, de traficul 
auto intens etc. stagnarea acestora deasupra Timişoarei 
fiind facilitată, atât de geomorfologia de ansamblu a 
zonei, cât şi de ponderea ridicată a calmului atmosferic 
(45,9%). 

Încadrarea în Hardiness Zone şi adaptarea 
plantelor exotice în Timişoara. Zona cu climă tem-
perată este cuprinsă între 30°–60° latitudine nordică şi 
sudică şi se împarte la rândul ei în: 

- zona cu climă temperat oceanică, între 40°–60° 
latitudine N şi S, caracterizată prin patru anotimpuri 
blânde, multe ploi şi dominată de vânturile de vest; 

- zona cu climă temperat continentală, între 40°–60° 
latitudine N şi S, caracterizată prin patru anotimpuri, cu 
veri foarte calde şi secetoase şi ierni friguroase cu multă 
zapadă, precum în ţara noastră; 

- zona subtropicală mediteraneană, între 30°–40° la-
titudine N şi S, caracterizată prin patru anotimpuri blânde, 
cu veri secetoase şi calde şi ierni blânde, fără îngheţ. 

Harta mondială a ecosistemelor majore (Major 
World Ecosistems Map) este o hartă ecologică globală 
ce prezintă ecosistemele primare din lume (Olson et al., 
1983);  
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Harta de clasificare zonală a potenţialului de viaţă 
(The Holdridge Life Zone Clasifîcation Map) este o 
schemă de previziune a potenţialului vegetaţiei pe baza 
efectelor temperaturii, ale ploilor şi ale evapotrans-
piraţiei (Holdridge, 1967);  

Zonele „hardiness”, subcategorii ale „Zonării 
Verticale”, sunt, din punct de vedere geografic, definite 
ca areale în care categorii specifice de plante sunt 
capabile să trăiască datorită condiţiilor climatice, 
inclusiv temperatura minimă din zona respectivă. 

Timişoara este încadrată (conform Hardiness map) 
în sub-zona 7A, iar cu schimbările climatice resimţite în 
ultimii ani, poate fi încadrată chiar într-o zonă mai 
caldă. 

 

 
 

 
 

Harta „Hardiness” şi influenţa climatului submediteranean  
asupra Timişoarei. 

 
 

 
 

Sub-zonele Hardiness – influenţa climatului submediteranean  
şi încadrarea Timişoarei în sub-zona 7A. 

 
Flora spontană a Timişoarei. Din punct de 

vedere geobotanic Timişoara se încadrează în zona 
pădurilor de şleau de luncă, reprezentate în trecut prin 
păduri de stejar, distruse în cea mai mare parte prin 
tăieri pentru obţinerea lemnului necesar construirii 
cetăţii şi a caselor, cât şi pentru câştigarea de terenuri 
cultivabile. 

Peisajul este diversificat prin existenţa unor pâlcuri 
mici şi răzleţe situate pe lângă foste cursuri ale apelor 
ce şerpuiau în trecut în voie, sau pe lângă fostele căi 
de acces. În spaţiile verzi, ca urmare a lucrărilor de 
întreţinere (prin cosiri repetate din 3 în 3 săptămâni) şi 
amenajare (semănat amestec de gazon sau montat 
brazde de gazon), speciile dicotiledonate dispar, locul 
lor fiind luat de Gramineae (Festuca sp., Poa sp., 
Lolium sp. etc.).  
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 Fig. 1. Anemone ranunculoides.  Fig. 2. Corydalis cava   Fig. 3. Campanula sp.  Fig. 4. Dactilis polygala  
(brebenei).  (golomăţ). 

 

     
 

Fig. 5. Ficaria verna   Fig. 6. Fritillaria meleagris   Fig. 7. Hedera helix   Fig. 8. Primula vulgaris  
(sălăţica).(lalea pestriţă). (iederă).  (ciuboţica cucului). 

 

Fauna Timişoarei. Fauna Timişoarei cuprinde 
puţine mamifere, reprezentate doar prin câteva insecti-
vore şi rozătoare. Păsările sunt, în schimb, numeroase, 
unele având importanţă cinegetică (fazanul). Fauna 
(referindu-ne la noile limite ale Timişoarei), deşi mai 
puţin variată faţă de cea de pădure, prezintă un mai 
mare număr de specii de interes cinegetic (iepurele, 
căprioara, prepeliţa, potârnichea, fazanul, ariciul etc.) şi 
reptile. În parcurile din Timişoara se întâlnesc arici, 
cârtiţe, brotăcei şi o mulţime de păsări. În cimitirele din 
Calea Sever Bocu sunt prezenţi fazani, iar în grădinile 
particulare din cartierul Dumbrăviţa sunt prezenţi 

iepurii de câmp, cârtiţe, arici, fazani etc. În parcul din 
incinta Spitalului CFR, anii trecuţi, locuia o familie de 
dihori. În cartierele Freidorf şi Fratelia, în multe rânduri, 
a fost solicitată o societate specializată cu protecţia 
animalelor în vederea colectării şerpilor de casă. 

În cadrul faunei piscicole, dominantă este specia 
crapului, alături de care trăiesc plătica, obleţul, babuşca, 
sebiţa, ştiuca, suport natural pentru pescuitul sportiv. 
Presiunea umană crescândă în spaţiul periurban 
timişorean se resimte negativ asupra fondului faunistic, 
distrugerea biotopurilor spontane şi înlocuirea lor cu 
culturi afectează, inevitabil, biocenozele. 

 

           
 

Fig. 9. Capreolus capreolus Fig. 10. Erinaceus concolor Fig. 11. Laceria agilis chersonensis  Fig. 12. Lepus europaeus  
(căprior). (arici). (şopârlă de câmp). (iepure de câmp). 
 

     
 

Fig. 13. Mustela putorius  Fig. 14. Pitymis subteraneus  Fig. 15. Natrix natrix natrix   Fig. 16. Talpa europaea  
(dihor de casă).(şoarecele subpământean). (şarpe de casă) (cârtiţă). 
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Fig. 17. Abramis brama (plătică).                            Fig. 18. Cyprinus carpio (crapul). 
 

Avifauna Timişoarei. Din punct de vedere eco-
logic, distingem într-un ciclu anual şase anotimpuri şi 
nu patru, conform perceperii noastre milenare. Aceste 
anotimpuri sau momente, sunt după desfăşurarea algo-
ritmică: momentul prevernal (premergător primăverii), 
vernal (primăvara), estival (vara), serotinal (prealabil 
toamnei), autumnal (toamna) şi hiemal (iarna). 

Deoarece de cu toamna populaţiile de păsări suferă o 
diminuare calitativă a componenţei în specii, majori-
tatea fiind migratoare, numărul acestora este redus dar 
bine reprezentat în indivizi aşteptându-ne la o com-
ponenţă dominată de prezenţa speciilor antropofile. Tot 
acum este posibilă apariţia oaspeţilor de iarnă care însă 
conform calităţii lor de „trecători” nu vor ocupa ierarhii 
importante în dominanţa globală. 

Menţinerea parcurilor prin plantări succesive va 
permite şi de aici încolo cuibăritul păsărilor în Timişoara, 
susţinut şi de hrana din hrănitorile montate în parcuri.  

Spaţiile verzi se definesc prin capacitatea de 
îmbunătăţire a microclimatului, a regimului fonic, prin 

gradul de dotare utilitară, şi decorativă a zonelor de 
odihnă, recreere, agrement, sport şi prin valoarea 
estetică globală. 

Importanţa spaţiilor verzi rezidă în funcţionalitatea 
ecologică şi funcţionalitatea social-economică în capacita-
tea acestora de a exercita anumite funcţiuni naturale şi de 
protecţie a mediului înconjurător, de a asigura o serie de 
funcţiuni multiple, utile societăţii. În cadrul funcţionalităţii 
ecologice, principalele funcţii ale spaţiilor verzi sunt 
funcţia hidrologică, antierozională, climatică-sanitară, 
recreativă, estetică, ştiinţifică şi educativă. 

În Timişoara, unde întâlnim la tot pasul arbori şi 
arbuşti specifici zonei mediteraneene de zeci de ani, 
creşterea biodiversităţii pe spaţiile verzi ale domeniului 
public dar şi în grădinile individuale, se poate face cu 
specii de arbori, arbuşti, plante perene, anuale şi bienale 
cu originea în zonele climatice: 5-9. 

Speciile de plante care îşi au originea în zonele 
climatice 3 şi 4 supravieţuiesc greu temperaturilor 
excesive din timpul verii, micşorându-şi durata de viaţă. 

 

   
 
  Fig. 19. Carduelis carduelis (sticlete). Fig. 20. Cuculus canorus (cuc). Fig. 21. Corvus frugilegus  
(cioară-de-semănătură). 

    
 
Fig. 22. Dendrocopos syriacus  Fig. 23. Streptopelia decaocto Fig. 24. Parus caeruleus  
(ciocănitoare-de-grădină).(guguştiuc). (piţigoi albastru).  
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De asemenea, cele care îşi au originea în zona 
climatică 10, pot fii plantate în exterior, dar numai în 
perioada de vegetaţie după ce temperatura medie a zilei 
atinge valori de +12-15°C, urmând ca toamna, la 
scăderea temperaturii medii zilnice să fie transvazate la 
ghivece şi păstrate peste iarnă în interior asigurându-le 
o temperatură optimă de minim 18°C.  

Observaţiile din ultimii ani au scos în evidenţă 
câteva specii de plante rezistente la climatul secetos din 
timpul verii: 

$ arbori: Caragana arborescens, Cercis siliquastrum, 
Crataegus laevigata „Paul's Scarlet”, Koelreuteria 
paniculata, Liquidambar styraciflua, Pinus pinea, Robinia 
pseudacacia Umbraculifera, Sophora japonica, Sophora 
japonica Pendula, Sophora japonica Dooteana, Taxus 
baccata; 

$ arbuşti: Cupressus arizonica; Cupressus semper-
virens Ficus carica (smochin), Hibiscus syriacus, 
Ligustrum sp. (lemn câinesc), Punica granatum (rodie), 
Poncirus trifoliata, Euonymus japonicus, Tamarix sp.;  

$ subarbuşti: Lavandula angustifolia, Prunus lauro-
cerasus, Rosa sp., Santolina sp., Yucca filamentosa, 
Yucca gloriosa, 

Speciile de arbori, arbuşti, plante anuale, bienale 
şi perene recomandate în Timişoara: 

Arbori foioşi: varietăţi şi soiuri din Albizzia sp., Acer 
sp., Aesculus sp., Alnus sp., Amelanchier sp., Amygdalus 
sp., Betula sp., Carpinus betulus, Caragana sp., Celtis sp., 
Corylus sp., Crataegus sp., Catalpa sp., Cercis sili-
quiastrum, Fagus sp., Fraxinus sp., Gleditsia triacanthos, 
Koelreuteria sp., Laburnum sp., Liriodendron sp., 
Liquidambar sp., Malus sp., Magnolia kobus, Morus sp., 
Parrotia sp., Paulownia sp., Platanus sp., Prunus sp., Pyrus 
sp., Quercus sp., Robinia pseudacacia, Salix sp., Sophora 
japonica, Sorbus sp., Tilia sp., Ulmus sp.; 

Arbori şi arbuşti răşinoşi: varietăţi şi soiuri din Abies 
sp., Araucaria sp., Cedrus sp., Chamaecyparis sp., Crypto-
meria sp., Cupressus sp., Cupressocyparis sp., Ginkgo 
biloba,  Juniperus sp., Larix sp., Metasequoia sp.,  Picea 
sp., Pinus sp., Pseudolarix sp., Pseudotsuga sp., Scia-
dopitys sp., Taxus sp., Taxodium sp., Tsuga sp., Thuja sp., 

Arbuşti foioşi (inclusiv liane): varietăţi şi soiuri din 
Abelia sp., Actinidia sp., Aucuba sp., Arbutus unedo, 
Berberis sp., Buddleja sp., Buxus sp., bambuşi, Calliste-

mon sp., Callicarpa sp., Clerodendron sp., Calluna sp., 
Calycanthus sp., Camelia sp., Campsis sp., Clematis sp., 
Caryopteris sp., Chaenomeles sp., Chimonanthus sp., 
Chionanthus sp., Clematis sp., Cotinus sp., Corylus sp., 
Cornus sp., Cotinus sp., Cotoneaster sp., Cytisus sp., 
Daphne sp., Deutzia sp., Erica sp., Diervilla sp., Eleagnus 
sp., Euonymus sp., Fallopia sp., Forsythia sp., Ficus 
carica, Hammamelis sp., Hebe sp., Hibiscus sp., Hydran-
gea sp., Hippophae rhamnoides, Hedera sp., Hypericum 
sp., Ilex sp., Jasminum nudiflorum, Kalmia sp., Kerria sp., 
Kolkwitzia sp., Lagerstroemia sp., Ligustrum sp., Loni-
cera sp., Magnolia sp., Mahonia sp., Nandina sp., Paeonia 
sp., Pachysandra sp., Parthenocisus sp., Potentilla sp., 
Philadelphus sp., Photinia sp., Poncirus trifoliata, Prunus 
sp., Pyracantha sp., Punica granatum, Rhododendron sp., 
Rhus sp., Ribes sp., Santolina sp., Skimmia sp., Spiraea 
sp., Symphoricarpos sp., Syringa sp., Tamarix sp., Vibur-
num sp., Vinca sp., Weigela sp., Yucca sp., Xanthoceras 
sp., Wisteria sp.  

Plante anuale: varietăţi şi soiuri din Ageratum sp., 
Anthirrinum sp., Begonia sp., Brassica, Calendula sp., 
Campanula sp., Callistephus sp., Celosia sp., Chry-
santhemum sp., Coleus sp., Cineraria sp., Dhalia sp., 
Eschscholzia sp., Gazania sp., Heliothropium sp., Iresine 
lindeni, Impatiens sp., Iresine verchaffeltii, Ipomoea sp., 
Jacobinia sp., Lantana sp., Lathyrus sp., Lobelia sp., 
Lobularia sp., Mathiola sp., Nemesia sp., Ostheospermum 
sp., Papaver sp., Petunia sp., Portulaca sp., Salvia sp., 
Santolina sp., Tagetes sp., Tropeolum sp., Verbena sp., 
Zinnia sp. 

Plante bienale: varietăţi şi soiuri din Bellis sp., 
Myosotis sp., Silene sp., Viola sp.  

Plante perene: varietăţi şi soiuri din Anemone sp., 
Aster sp., Astilbe sp., Ajuga sp., Bergenia sp., Chrysan-
themum sp., Cortaderia sp., Dianthus sp., Dryopteris sp., 
Helleborus sp., Hosta sp., Iris sp., Lavandula sp., Lupinus 
sp., Monarda sp., Oenothera sp., Phalaris sp., Pelargonium 
sp., Primula sp., Papaver sp., Sedum sp., Sempervivum sp. 

Bulboase: varietăţi şi soiuri din Anemone sp., Begonia 
sp., Canna sp., Crocus sp., Colchicum sp., Cyclamen sp., 
Convalaria sp., Dhalia sp., Dianthus sp., Fritilaria sp., 
Galanthus sp., Hemerocalis sp., Hyacinthus sp., Iris sp., 
Leucojum sp., Lilium sp., Muscari sp., Narcisus sp., 
Ranunculus sp., Tulipa sp. 

 

       
 
Fig. 25. Liquidambar styraciflua. Fig. 26. Liriodendron tulipifera.  Fig. 27. Actinidia sp. – kiwi înflorit. Fig. 28. Musa sp. – banan. 
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     Fig. 29. Parcul Zona Bucovina. Se află situat în Cartierul Bucovina,   
mărginit de străzile Ion Inculeţ, Soroca, Constantin Stere, cu o suprafaţă de 1 ha. 

 

       
 

2004                                                           2030 -  ETAPA FINALĂ 
 

Fig. 30. Timişoara  - direcţii de dezvoltare ale zonei  metropolitane. 
 

Calitatea mediului în municipiul Timişoara. 
Menţinerea gradului de poluare în limitele prevăzute de 
norme înseamnă: 

– reducerea poluării atmosferice prin asigurarea 
compatibilităţii structurilor industriale cu mediul 
ambiant;  

– reconversia industriilor poluante; 
– ridicarea performanţelor ecologice ale termocen-

tralelor;  
– implementarea unui trafic nepoluant şi limitarea 

poluării fonice; 
– eliminarea poluării electromagnetice prin realizarea 

monitorizării emisiilor electromagnetice, cartarea nive-
lului de doze pe zone etc.; 

– dezvoltarea unui sistem integrat pentru manage-
mentul resurselor de apă prin implicarea administraţiei 
locale în acţiuni specifice de protecţie şi igienizare a    
cursurilor de apă şi extinderea şi întreţinerea canalelor 

pentru apele pluviale intravilan şi extravilan 
– recuperarea terenurilor degradate prin reconstrucţia 

lor ecologică; 
Cercetări ştiinţifice privind caracterizarea con-

diţiilor de mediu în Municipiul Timişoara. Primăria 
Timişoara a iniţiat un proces amplu de cercetare în 
domeniul protecţiei mediului, abordând  teme şi 
problematici diverse – calitatea aerului, calitatea apelor 
de suprafaţă şi subterane, protecţia şi conservarea 
biodiversităţii, protecţia solului etc. 

Identificarea şi evaluarea gradului de poluare a 
solului şi a stării de calitate din principalele zone din 
teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, 2008 – 
2009. Studiul a reliefat o contaminare punctuală cu 
metale grele şi hidrocarburi în perimetre diverse din 
oraş, dată fiind natura activităţilor economice (ex. pro-
cesarea şi comercializarea produselor petroliere, industria 
petrochimică, unităţi militare etc.). 
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Zone contaminate. 
 

         
 

Analiza conţinutului de noxe. 
 

Analiza conţinutului de noxe din frunzele arbo-
rilor  santinelă – 2009. Rolul de bioacumulator al unor 
arbori este binecunoscut, astfel, se constată o capacitate 
bună de bioacumulare şi metabolizare în frunzele de tei a 
zincului, cuprului, fierului, manganului şi magneziului. 

Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului – 
monitorizarea polenului alergen din aeroplancton. 
Preocuparea municipalităţii de a asigura un  mediu 
sănătos, curat, atractiv este dovedită şi de  realizarea 
bazei de date ştiinţifice privind calitatea  factorilor de 
mediu. Studiul pentru cunoaşterea  aeroplanctonului 
realizat împreună cu Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de Chimie – Biologie – Geogra-
fie, catedra de  Biologie intitulat , a adus noi date de 
importanţă privind calitatea aerului şi măsurile necesare  
pentru eliminarea factorilor poluanţi. 

Monitorizarea. Pe parcursul perioadei monitorizate 
în 2006  -  2009 s-au identificat 17 tipuri de polen 
provenind de la mai mulţi taxoni anemofili. 

Pragul de alergenitate de la care se consideră că 
polenul unei specii devine periculos pentru sănătatea 
populaţiei (30 PG/mc) a fost depăşit de speciile Morus 
(5 zile), Poaceae (8 zile), Urtica (18 zile), Artemisia 
(17 zile) şi Ambrosia  (41 de zile).  

Lunile august şi septembrie, datorită temperaturilor 
ridicate şi precipitaţiilor reduse, au constituit perioadele 
cu cele mai mari concentraţii de polen din aeroplancton. 

În 21 de zile, valorile totale zilnice au depăşit 
20 PG/MC, ceea ce reprezintă un important indicator al 
gradului de poluare aerobiologică pentru Timişoara. 

 
 

 
 

Fig. 31. Plante de Ambrosia artemisiifolia şi Artemisia vulgaris, 
mari producătoare de polen alergen. 

 
Strategia locală şi  Planul de acţiuni privind com-

baterea şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
în municipiul Timişoara. Scopul este atingerea 
obiectivelor UE, de reducere a emisiilor de CO2. 

Vor fi atinse prin această strategie domenii ca ener-
gia, managementul deşeurilor, transporturile, achiziţiile 
publice, educaţia, spaţiile verzi şi mediul urban, 
protecţia apei, mediul de lucru şi de afaceri precum şi 
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întreaga comunitate a municipiului şi zonele rezi-
denţiale:  

– strategia locală şi Planul local de acţiune privind 
combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; 

– dezvoltarea strategiei – diagnostic al situaţie 
actuale, identificarea sectoarelor cu impact preponde-
rent, stabilirea obiectivelor şi ţintelor; 

– implementarea, monitorizarea, evaluarea şi rapor-
tarea eficienţei energetice şi a activităţilor de protecţie a 
climei stabilite;  

– plan de acţiuni privind combaterea şi atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice în municipiul Timi-
şoara şi urmărirea implementării;  

Abordarea acestui document strategic se va realiza şi 
prin integrarea politicilor, planurilor şi proiectelor dez-
voltate şi coordonate de direcţiile din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara, a regiilor autonome din 
subordinea Consiliului Local şi societăţilor comerciale 
prestatoare a unor servicii publice.  

Calitatea aerului - agenţii patogeni în aerul muni-
cipiului Timişoara – 2008. Pentru prelevarea probelor 
de aer, au fost selectate 8 locaţii din municipiul 
Timişoara – pieţe, zone intens circulate, zone rezidenţiale; 

Analiza de laborator a fost realizată de specialiştii 
din cadrul Departamentului pentru Igiena Alimentaţiei 
al Universităţii Medicale din Viena şi Institutul de 
Tehnologie Chimică şi Analitică al Universităţii din 
Viena  

Aparatura: instrument de prelevare de probe MAS-100 
Eco - uşor de utilizat, care utilizează vase Petri standard  

Împreună cu specialiştii din cadrul Departamentului 
pentru Igiena Alimentaţiei al Universităţii Medicale din 
Viena şi Institutul de Tehnologie Chimică şi Analitică 
al Universităţii din Viena s-au stabilit 10 parametri. 

Parametri: Total „unităţi de formare colonii” UFC; 
Coliform bacteria (incl. Escherichia coli); Gramm 
negative bacilli Enterococci; drojdi; mucegai; Ciuperci; 
Pseudomonas aeruginosa; Bacillus cereus; Staphylo-
coccus aureus; Chlostridium perfringens.  

Rezultate finale: relevă o încadrare în limitele 
normale, aşa cum rezultă dintr-o comparaţie cu valorile 
uzuale ale numărului de unităţi de formare a coloniilor, 
respectiv concentraţii nesemnificative şi totodată ne-
periculoase pentru sănătatea populaţiei. 

 

      

Calitatea aerului - în instituţii publice din 
municipiul Timişoara – 2009. A avut loc prelevare de 
probe microbiologice dintr-un număr de 5 şcoli, 
5 grădiniţe, 7 spaţii comerciale, 5 instituţii publice 
şi 2 instituţii de cultură; 

Obiectiv: evaluarea calităţii aerului din punct de 
vedere al încărcăturii microbiologice a aerului cu 
bacterii, ciuperci, mucegaiuri, fungi, spori. 

Parametri stabiliţi: Total unităţi formatoare de 
colonii UFC, Staphylococcus aureus, Streptocociαβ şi 
hemolitici, Enterococi, Bacillus cereus, Coliformi (incl. 
Escherichia coli), bacili gram negativi, Pseudomonas 
aeruginosa, fungi şi levuri (incl. Candida sp.) 

Rezultate finale: relevă o încadrare în limitele 
normale, aşa cum rezultă dintr-o comparaţie cu valorile 
uzuale ale numărului de unităţi de formare a coloniilor, 
respectiv concentraţii nesemnificative şi totodată 
nepericuloase pentru sănătatea populaţiei. 

 

         
 

Radioactivitatea naturală în diferite zone ale 
municipiului Timişoara - 2009. S-au prelevat probe de 
sol, apă şi vegetaţie şi s-au făcut măsurători ale radiaţiilor 
gamma şi ale radonului din aer în câteva zone ale oraşului. 
Se constată valori uşor crescute peste media din solurile 
din România pentru uraniu şi radiu. În ceea ce priveşte 
radonul din aer, măsurătorile efectuate au pus în evidenţă 
concentraţii sub valorile prag.  

S-au realizat analize şi la vegetaţia din coronamentul 
arborilor din zonele cercetate, nivelul concentraţiilor 
radionuclizilor încadrându-se în plaja normală de valori. 

Poluarea cu metale în Municipiul Timişoara. O 
serie de arbori au capacitatea de a acumula diverse noxe 
din atmosferă. 

Rolul de bioacumulator, respectiv de bioindicator al 
unor specii de arbori (tei, arţar etc.) a fost relevat de o serie 
de particularităţi determinate în urma analizelor realizate. 
Din analiza frunzelor de Acer platanoides (arţar) o încăr-
care cu peste 10% din pragul de toxicitate pentru plumb. 
Prezenţa în cantitate mare în frunzele de arţar a fierului, 
datorată traficului rutier şi feroviar şi centralelor termo-
electrice. Bioacumularea zincului şi cuprului în frunzele 
de tei au o bună capacitate de metabolizare a acestuia. 

S-au constatat depăşiri ale concentraţiei de mangan în 
Parcul Regina Maria, Parcul Copiilor, şi Pădurice Giroc. 

Reconstrucţia ecologică a luciilor de apă (bălţi, 
lacuri) este ilustrată în figurile 32 şi 33. 
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Fig. 32. Balta Lămâiţa cu o suprafaţă  Fig. 33. Balta Lămâiţa – proiect reconstrucţie ecologică. 
de 10 000 metri pătraţi. 
 

 
 

Analiza stării de sănătate şi influenţa poluării 
aerului asupra arborilor din Municipiul Timişoara. 
Studierea fenomenului de uscare la arborii şi arbuştii 
din parcurile şi scuarurile din Timişoara, precum şi 
determinarea cantitativă a emisiilor de sulf şi a unor 
diverşi poluanţi care se găsesc în frunzele arborilor. 

În urma rezultatelor analizelor efectuate se reco-
mandă: 

– plantarea de arbori „santinelă” în jurul uzinelor 
poluatoare şi a obiectivelor protejate, mai sensibile: 
spitale, creşe, şcoli; anual urmând să se realizeze 
măsurători în ceea ce priveşte gradul de poluare cu SO2 
şi alte elemente (Mg, Cu, Zn, Na); 

– plantarea de arbori şi arbuşti în jurul cimitirelor şi 
a terenurilor destinate construcţiilor; 

– completarea parcurilor şi aliniamentelor existente 
cu specii rezistente la poluare. 
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Prevenirea poluării fonice. Montarea de panouri 
fonoabsorbante a avut loc de-a lungul arterei Calea 
Aradului, pe un tronson de aproximativ 40 de metri. 

 

 
 

 
 

Fig. 34. Panouri fonoabsorbante. 

Preocupări şi priorităţi ale municipalităţii pentru 
dezvoltare durabilă. Acestea sunt: 

– aplicarea acţiunilor şi implementarea măsurilor în 
vederea atingerii obiectivelor şi ţintelor stabilite prin 
Strategia locală şi Planul de acţiuni privind combaterea 
şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice în muni-
cipiul Timişoara; 

– implementarea măsurilor de eficienţa energetică în 
clădirile publice şi promovarea acestor măsuri pentru 
aplicaţii în gospodăriile individuale şi colective; 

– realizarea staţiei de compostare a deşeurilor 
vegetale, prin implementarea tehnologiei de fermentare 
cu captarea biogazului; 

– implementarea de sisteme de panouri solare/ 
panouri fotovoltaice în diverse aplicaţii – instituţii 
publice, promovarea implementării şi în gospodăriile 
individuale/colective; 

– monitorizarea calităţii factorilor de mediu urbani şi 
aplicarea măsurilor de corectare/îmbunătăţire; 

– dezvoltarea şi implementarea unor măsuri de tip 
Cleaner production/ Cleaner comsuption la nivelul în-
treprinderilor şi societăţilor comerciale din municipiul 
Timişoara.  

 
 
 
 
 
 


