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INTRODUCERE 

SCURT ISTORIC ŞI ASEZARE FIZICO- GEOGRAFICĂ 
 

Comuna Ghiroda este aşezată în Câmpia Timişului, la o altitudine medie de 94 de metri. Cel 
mai vechi document toponimic este un registru despre însemnările dijmelor papale din anii 
1332- 1337, unde întâlnim denumirea Ghirda, dar anul unei atestări mai clare este 1389, 
când localitatea este menţionată în documentele feudale sub numele Gyurec. În anul 1740 s-
a construit biserica din sat, iar documente datând din anul 1776 atestă faptul că Ghiroda 
avea 78 de case, şcoală şi parohie. 
 

 
fig 1  Ghiroda 1763-1787 
 
În epoca modernă, comuna nu a cunoscut fenomenul de depopulare cauzat de 
industrializarea forţată şi implicit migrarea forţei de muncă spre oraşe, astfel, în anul 1977 
Ghiroda avea 3196 de locuitori, iar în prezent numărul lor este de peste 5800. 
 
Ca motivație a faptului că Ghiroda a devenit zona periurbană a Timișoarei, reliefăm faptul că 
prin extinderea perimetrului industrial și urban, municipiul de pe Bega a penetrat inclusiv 
zona împaduritî (Pădurea Verde) dezvoltându-se pe o axă importantă de comunicație, DN6 
spre București, iar pe de altă parte, Ghiroda a dezvoltat construcția de locuințe pe aceeași 
axă, astfel încât asistăm practic la contopirea celor doua așezări.  
Comuna este alcatuită din doua sate: Ghiroda- centrul comunal şi Giarmata –Vii, satul 
aparţinător comunei. 
Faţă de principalul centru administrativ al judeţului- municipiul Timişoara, comuna Ghiroda 
se află în nord- estul acestuia, pe coordonatele geografice  de 45*45’ latitudine Nordică si 
21*19’ longitudine estică. 
Vecinătățile comunei sunt: la nord satul Giarmata- Vii şi comuna Giarmata, la est- comuna 
Remetea cu satele Ianova şi Bucovăt (spre sud- est), la sud- comuna Moşnita cu satul 
Moşnita Veche şi pădurea Bistra, iar la vest- municipiul Timişoara.  
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Teritoriul comunei a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare edilitară datorată în special 
extinderii municipiului Timişoara şi construirii de noi zone rezidenţiale şi de unitati 
economice la periferia oraşuluiPractic s-a realizat o alipire de municipiul reşedinţă de judeţ, 
actualele străzi Dunarea si Aleea Ghirodei facilitand conexiunea la mediul urban. 
Ca DISFUNCȚIONALITATE putem constata cu privire la rețeaua de canalizare care trebuie extinsă 
atât în zonele deja construite cât și la Aeroport.     

 
Principala cale de acces spre Timişoara rămâne drumul  naţional DN6 Timişoara –Bucureşti 
iar prin nordul comunei, la aproximativ 300 de metri trece şi calea ferată Timisoara- Lugoj cu 
haltă la Ghiroda. Suprafaţa comunei este de aproximativ 35 Kmp iar vatra satului are în jur 
de 80 hectare. Legătura cu satul Giarmata –Vii se face pe drumul ce merge spre Aeroportul 
Timişoara, cu bifurcaţia spre stânga (Giarmata –Vii) şi spre dreapta (Aeroportul Timisoara şi 
satul Ianova). 
 

Ca DISFUNCTIONALITĂȚI menționăm dificultatea de accesibilitate rutieră a localității Giarmata 

Vii dinspre Timișoara și o legătură funcțională cu localitatea Dumbrăvița. Și în cazul localității 
Ghiroda există dificultăți de accesibilitate dinspre Timișoara și este necesară o legatură 
funcțională cu localitatea Moșnita. Accesul spre locurile de muncă din Timișoara, naveta 
propriu zisă, se face prin autobuze, troleibuze și mașini private foarte numeroase, care 
îngreunează traficul și așa foarte dens în zonă. 

PROPUNERE - realizarea sistemului de transport în comun de tip TTT și realizarea unui sistem 

de piste de biciclete între localități și între ele și Timișoara. Beneficiile pe termen lung ale 
acestor măsuri converg atât în reducerea poluării cât și, aspect deloc de neglijat, în sănătatea 
celor care practică deplasarea cu bicicleta. 
 

Relieful comunei 
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Ghiroda face parte din marea Campie 
de Vest (Campia Tisei). Partea de nord a teritoriului comunei este situată în zona câmpiei 
subcolinare a Vingăi, iar partea sudică în lunca propriu-zisă a râului Beghei (Bega).  
Inainte de 1700 intreaga zona situată între Beghei şi Timiş era o zonă mlăştinoasă cu cursuri 
sinuoase ale celor doua râuri, inclusiv denumirea de Timişoara fiind într-un fel greşit 
atribuită, crezându-se că oraşul se află pe râul Timiş, prin atribuirea denumirii de Timişul Mic 
râului Beghei. 
 
Intre 1728 -1732, Bega este regularizata de la Faget la Timisoara, iar canalul devine navigabil. 
Operatiunea a fost continuata de Fremaut, care a implementat sistemul de regularizare a 
raurilor Bega-Timis intre anii 1759- 1761, Timisoara fiind astfel conectata prin Tisa, iar apoi 
prin Dunare, la sistemul fluvial central European. Intregul sistem era prevazut cu poldere (in 
caz de inundatii) si canale de desecari pe intreaga zona. 
Latitudinea câmpiei este cuprinsă între 90 şi 97 de metri, iar a luncii între 90 şi 91 de metri, 
media generală fiind de 93- 94 de metri, uşor înclinată de la nordul comunei spre sud şi de la 
est spre sud-vest. 

Solurile 
În zona de câmpie solurile dominante sunt cernoziomurile iar în cea de luncă, solurile 
aluvionare humifere. Cernoziomul este un sol foarte fertil, de culoare brună, format sub o 
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vegetaţie ierboasă, în condiţii de climă continentală. Baza pedologică aparţinând comunei 
Ghiroda favorizează cultivarea cerealelor, însă pe termen mediu şi lung există o tendinţă de 
alterare a calităţii acestuia printr-un proces lent de acumulare a bazelor de argilă.  
Apropierea tot mai mare de caracteristicile urbane ale acestei comune face actuală alinierea 
la dispoziţiile legale privind spaţiile verzi, cuprinse în Legea nr 24/2007 privind regimul 
parcurilor, aliniamentelor plantate de-a lungul străzilor, spaţii amenajate cu dominantă 
vegetală ce intră în domeniul public.  Toate spaţiile verzi intravilane contribuie în ansamblu 
la definirea unei reţele complexe de sisteme seminaturale şi artificiale cu rol eficient în 
realizarea condiţiilor favorabile de locuire. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) apreciază 
că pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor umane ar fi necesari 50 mp de zonă 
verde din intravilan/ locuitor şi 300 mp zonă verde din extravilan/ locuitor.  
 

Ca DISFUNCTIONALITĂȚI ar fi de evidențiat în primul rând lipsa unor parcuri urbane în cadrul 

localității la distanțe de 500-1000 metri de locuințe, care să asigure cadrul recreativ adecvat 
rezidenților dar să nu se conturbe liniștea locuitorilor din proximitate. 
 De asemenea nu există accesibilitate în Padurea Verde iar pistele  destinate bicicliștilor ar 
putea realiza racordarea la sistemul deja existent în Timișoara, ciclo-turismul având deja o 
relevanță națională prin realizarea pistei de biciclete de-a lungul canalului Bega până la 
granița cu Serbia. Lipsa utilizării Canalului Bega ca și coridor verde albastru pentru Ghiroda se 
înscrie de asemenea în lista disfuncționalităților. 

PROPUNERE - realizarea unui parc urban și a unei piste de biciclete. 

 
Arii naturale protejate 

In partea de sud-est a comunei Ghiroda se află Pădurea Bistra, arie protejată de tip forestier, 
cu o suprafaţă de 19,9 hectare, declarată zona protejata pentru atingerea   
obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu prin Legea 5 din 6 martie 2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone 
protejate. declarate ca atare. Legea evidentiaza Padurea Bistra ca zona naturala protejata de 
interes national si o identifica ca valoare de patrimoniu, care necesita masuri pentru 
asigurarea protectiei acesteia. 

PROPUNERE -  masuri pentru protejarea lacului cu nuferi, cum ar fi masuri restrictive si 

sanctionatorii prin hotarari de consiliu local, impotriva degradarii acestuia prin activitatea 
neconforma umana. 
 
 

Clima 
Comuna Ghiroda se află în zona climatică continental, în ţinutul de câmpie, la contact cu 
influenţa climei mediteraneene din sudul Banatului. Verile sunt călduroase şi uscate datorită 
maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (120 Kcal/cm2) 
iar iernile reci, însă cu temperaturi medii peste cele naţionale, cu fenomene extreme de 
viscol destul de rare. 
 
Media temperaturilor în lunile de vară este de +20,6*C iar in lunile de iarnă de 0,2*C, 
Rezultă, cum s-a arătat mai sus, o medie anuală de +10,9*C. În anotimpul călduros numarul 
zilelor cu temperatura medie de peste +25*C a fost de 100 zile, iar a zilelor tropicale cu 
temperatura de peste 30*C a fost de 40 de zile. Temperatura maximă înregistrată în comună 
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a fost de 40*C (în data de 16 august 1952), iar temperatura minimă absolută a fost de -29*C 
(în data de 13 februarie 1935). Numarul zilelor cu brumă a fost în medie de 47,6 zile/an. În 
privinţa zilelor cu îngheţ, numărul anual al acestora este de 91. Numarul zilelor cu precipitaţii 
a înregistrat valori medii anuale de 105,9 zile într-un an. Indicele de ariditate “De Martonne” 
a fost de 30,2, iar valorile acestui indice inclusiv în lunile cu deficit de umiditate (iulie, august, 
septembrie) scot în evidenţă faptul ca zona se află sub limita de uscăciune. 
 
 Regimul eolian se caracterizeaza prin frecvenţa mai mare a vânturilor din sectorul Nordic, cu 
16,9% şi din sectorul de Est cu 15%.  

DISFUNCȚIONALITĂȚI- lipsa unor perdele forestiere pe direcția NORD-EST ce afectează zona 

rezidențială prin prezența unui zgomot peste normele admise și a prafului rezultat fie din 
existența unui trafic auto, fie din activități sezoniere (recoltarea păioaselor) 
Pe plan local nu există o strategie pentru problema ambroziei, apărută pe terenurile 
necultivate, plantă care reprezintă un pericol pentru sănătatea rezidenților.  

PROPUNERI- identificarea terenurilor unde crește ambrozia și amendarea proprietarilor 

acelor terenuri. Identificarea tuturor posibilităților de extindere a perdelei forestiere la 
nivelul comunei. 
În caracteristicile climatice rezidă posibilitatea cultivării pe teritoriul comunei a tuturor 
plantelor de cultură, fără a fi necesare irigaţii, cu excepţia, desigur, a culturii legumelor sau a 
unor culturi intensive. Brumele târzii de primăvară impietează asupra unor culturi, de aceea 
este necesară protejarea lor sau cultivarea legumelor în sere.  
 

Reteaua hidrografica 
Teritoriul comunei Ghiroda se află în bazinul hidrografic al râului Bega, situat în partea de 
sud a comunei. Regularizarea acestuia implică oscilatii mici de nivel. Lunca Begăi are 
meandre şi belciuge cu apă stătătoare. Câmpia dinspre Nord prezinta microvăi ce converg 
spre luncă şi ajung până în râul Bega. Pânza freatică de mică adâncime favorizează 
fenomenul de băltire, mai ales în zonele cu drenaj defectuos. 
 

 
II RISCURI NATURALE 

 
Inundaţii 

Precipitaţiile abundente sau topirea bruscă a zăpezilor în amonte implică un risc major de 
inundaţii în sudul comunei, pe cursul râului Bega. Riscul este amplificat de deteriorarea unor 
porţiuni din lucrarile hidrotehnice (diguri) 
Zone prevazute pentru inundare controlata: Prin deversarea canalului pe teren agricol între 
localitatea Ghiroda şi localitatea Moşnita Nouă. 
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fig.2- zona inundabila  
 
  

În caz de inundaţie populatia va fi evacuată în partea de nord a comunei, în localitatea 
Giarmata Vii.  
La nivelul administraţiei locale, măsurile specifice în privinţa eventualelor urmări ale 
inundaţiilor se referă la: 

- Constituirea unui comandament local care sa conducă operaţiunile de limitare a 
dezastrului, până la intervenţia  formaţiunilor judeţene specializate; 

- Asigurarea stocurilor de nisip şi saci pentru construirea unor porţiuni de dig sau 
acoperirea breşelor în cele existente; 

- Constituirea de echipe de intervenţie pe responsabilităţi specifice; 
- Identificarea existenţei la nivel comunal a unor mijloace tehnice (excavatoare, 

încarcatoare frontale, eventual barci pneumatice) care să poată interveni la cerere; 
- Constituirea de stocuri de apă îmbuteliată şi alimente de bază pentru populaţia 

sinistrată. 
- Identificarea tuturor posibilităţilor de cazare (şcoli, spaţii puse la dispoziţie de agentii 

economici din zonă) 
- Verificarea surselor de apă si eliminarea posibilităţilor de consum la apa contaminată, 

atât pentru oameni cât şi pentru animale. 
Situaţiile cele mai probabile care ar putea crea pericolul inundaţiilor pe raza comunei 
Ghiroda sunt următoarele: 
Topirea rapidă a zăpezilor pe cursul superior al râului Bega (munţii Poiana Ruscăi) şi în zonele 
colinare ale cursului râului, la sfârşitul iernilor cu precipitaţii abundente, urmate de creşteri 
bruşte ale temperaturii aerului. Avându-se în vedere gradul de sistematizare a cursului 
râului, (inclusive existenţa nodului hidrografic de la Belinţ) de timpul de propagare a viiturii, 
se poate aprecia că există posibilităţi de consolidare a digurilor pe porţiunile care prezintă 
riscuri.  
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DISFUNCȚIONALITĂȚI - lipsa unui posibil pasaj pietonal peste DN6 care să faciliteze accesul 

spre zonele ferite de inundații. De asemenea, lipsa punerii în valoare a Lacului Surduc și a 
polderelor din amonte. 

PROPUNERE - executarea unui pasaj pietonal peste DN6 în scopul realizării fluenței spre 

zonele ferite de inundații. 
- Aglomerarea de sloiuri de gheaţă- este un risc destul de scăzut, având în vedere cursul 
uniform ca lăţime şi adâncime a râului Bega. 
- Ruperi de nori şi ploi torenţiale care se produc la sfârşitul primăverii şi pe timp de vară- 
sunt fenomene care ar putea active albiile (chiar şi secate) ale unor pârâuri din zonă, însă 
timpul comprimat de producere a acestora nu permite măsuri preventive concrete, posibile 
fiind doar măsuri de alarmare şi evacuare din zonele afectate. 
 

Ca DISFUNCȚIONALITATE menționăm lipsa unei rețele continue a canalelor de desecări și de 

lacuri de retenție temporară, precum și întreținerea precară a fostelor canale de irigații, 
dezafectate și colmatate, care ar putea fi parte a unui sistem eficient de colectare. 
Fenomenele de scurtă durată descrise mai sus pot fi diminuate ca urmări daca s-ar elimina și 
o altă disfuncționalitate și anume lipsa unei rețele de canalizare descoperita de-a lungul 
străzilor cu vărsare în lacuri de retenție. Pe de alta parte, aceste lacuri de retenție pot deveni 
surse suplimentare de alimentare a autospecialelor de pompieri în caz de incendiu. 

 

 
FENOMENE METEOROLOGICE EXTREME (FURTUNI, SECETA, ÎNGHEŢ) 

 
Furtunile se pot produce în toată zona de competenţă, în toate anotimpurile, primăvara, 
vara şi toamna, însa violenţa lor este mai acută vara, prin circulaţia rapidă a aerului din 
zonele de înaltă presiune în zonele de joasă presiune. Furtunile pot fi însoţite de grindină, 
fenomen deosebit de dăunator culturilor, dar cu risc mediu de rănire a persoanelor şi de 
deteriorarea a mijloacelor auto şi a caselor. Pe perioade scurte, intensificarea vântului dă 
naştere la vijelii care pot smulge părti din acoperişul caselor. Şi aici avem risc major de rănire 
a persoanelor şi de avariere sau distrugere a mijloacelor auto sau diverse alte bunuri.  
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fig 3 Zona ghiroda – risc scazut de tornade  

Frecventele descărcări electrice pot produce, pe lânga pierderile de vieţi omenesti, 
incendii locale, deteriorarea sistemului de distribuţie a energiei electrice, deteriorarea 
unor bunuri electrocasnice. Şi în acest domeniu este necesar atât la nivelul instituţiilor 
publice şi a agentilor economici cât şi la nivelul consumatorilor casnici ca instalaţiile 
electrice sa fie asigurate la astfel de fenomene (asa zisa împamântare). 
 
Iarna, căderile masive de zapadă sunt însoţite rareori de viscol, dar pot produce avarii 
(distrugeri) la constructii, înzapezirea căilor de comunicaţii rutiere şi feroviare, prăbuşirea 
de arbori sau de acoperişuri, afectarea sistemului de alimentare cu energie electrică şi 
sistemului de telecomunicaţii teritoriale, precum şi aprovizionarea populaţiei cu bunuri 
de prima necesitate.  Viscolul constituie un risc climatic de iarnă, la producerea căruia 
concur două elemente mai importante şi anume, viteza vântului şi cantitatea de zăpadă 
căzută. Riscul climatic este dat în primul rând de vitezele mari ale vântului: peste 
11m/sec caracteristice viscolelor puternice şi peste 15m/sec caracteristice viscolelor 
violente. În al doilea rând aceasta depinde de cantitatea de zăpadă căzută, care poate 
forma un strat uniform de 25-40 cm sau troiene de peste 1 m înăltime cu urmare în 
pagube mari sau dezechilibre de mediu.  
      

Ca DISFUNCȚIONALITATE referitoare la prevenirea urmărilor căderilor masive de zăpadă 

notăm că o mare parte din străzile comunei nu au lățimea de 12 metri care sa includă 
fâsia de zonă verde de 1,5 metri pe o parte și pe cealaltă, pe care să se poată arunca 
zăpada rezultată în urma curățării străzilor și a trotuarelor.  

Existența unor perdele forestiere de-a lungul drumurilor previne formarea troienelor în cazul 
în care ninsoarea este viscolită iar pe aliniamentul arborilor se poate depozita zăpada 
rezultată în urma curățirii drumurilor cu mijloace mecanice. 
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PROPUNERI - efectuarea unor lucrări urbanistice care să faciliteze curățirea rapida a căilor de 

acces în cazul unor căderi masive de zăpadă. Constituirea de echipe de intervenție care să 
acționeze conform unui plan bine articulat, cu o prioritizare a urgențelor. 

 
  Incendiile 

Acestea fac parte din riscurile cu frecvenţa destul de mare pe teritoriul comunei. Deşi 
majoritatea incendiilor izbucnesc ca urmare a neglijenţei umane sau a unor defectiuni la 
sistemul electric sau cel de distribuţie a gazelor, există şi riscul izbucnirii unor incendii din 
cauze naturale (descărcări electrice atmosferice- fulgere) Acestea din urmă se pot produce  
în toată zona, mai ales primăvara şi toamna, când există multă vegetaţie uscată, sau vara, în 
perioadele de secetă. 
 
Risc de incendiu de pădure: Pădurea Bistra (de conifere) localizată în partea de S-E a 
localităţii, la o distanţă de 4 km. 
 În privinţa incendiilor, la nivel local este implementat un plan de Intervenţie, aprobat de 
către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” Timis, care cuprinde algoritmul 
intervenţiei la incendiu şi armonizarea punerii la dispoziţie a mijloacelor locale cu cele 
specializate la nivel judeţean. 
În perioada vară- toamnă, un pericol deosebit îl constituie incendierea miriştilor, după 
recoltarea cerealelor păioase. Este un fenomen tot mai frecvent, din dorinţa proprietarilor 
de terenuri de a intra la arăturile de toamnă pe un teren degajat de resturi vegetale. S-a 
dovedit însa că un astfel de demers prezintă riscuri majore, orice intensificare de vânt făcând 
de necontrolat incendiul. Acesta poate pune în pericol specii de animale, culturi înca 
nestrânse şi nu în ultimul rând gospodării din zonă.  
 

Ca DISFUNCȚIONALITATE evidențiem lipsa planurilor de accesibilitate a Pompierilor din 

Timișoara fără traversare de cale ferată. Extinderea continuă a comunei conform unui plan 
urbanistic temeinic întocmit trebuie să cuprindă și noi variante de acces a tehnicii dar și 
identificarea unor noi surse de apă pentru alimentarea autospecialelor pentru stins incendii. 

 

 
FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICA: 

 
Cutremure 

În comparaţie cu zona activă a Vrancei, în Banat se produc îndeobşte cutremure superficiale, 
de mică adâncime (5-35 Km) cu magnitudini mai mici decât ale seismelor vrâncene, dar şi la 
intervale mai îndelungate. 
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fig 4 zona comunei Ghiroda - de risc seismic minor 

   
Fondul construit caracteristic comunei este reprezentat de constructii din bolţari, beton, 
cărămida, profile metalice şi partial văiuga. Locuinţele noi, rezidenţiale, aliniate la cerinţele 
seismice reprezintă un procent foarte semnificativ din totalul construcţiilor de pe raza 
comunei. 

 
 

III RISCURI ANTROPICE: 
 
Aeroportul Timişoara 

Funcționând din 1960, cu un număr de peste un milion de pasageri în anul 2016 şi cu un 
volum de aproximativ 4000 tone marfă transportate aerian, aeroportul Traian Vuia 
Timişoara, situat în partea de nord a comunei Ghiroda, reprezintă principala poartă aeriană 
din vestul ţării.  La ora actuală există 22 de destinaţii disponibile din aeroport, însă anul 2017 
vine cu posibilitatea măririi acestui număr. Prin extinderea aerogării şi mărirea numărului de 
zboruri se previzionează că în anul 2018 numărul de pasageri va depăşi cifra de 2 milioane.  
Pista aeroportului este utilizată şi de către unitatea militară de aviaţie care are utilităţi 
logistice inclusiv hangare în partea de est a aeroportului. 
Atât aeronavele de pasageri şi marfă cât şi cele militare produc la decolare şi la aterizare un 
nivel de zgomot ridicat, în măsură să afecteze locuitorii din Ghiroda. 
 

Prevenirea şi protecţia împotriva zgomotului ambiental reprezintă o condiţie esenţială 
pentru dezvoltarea continuă a Aeroportului Traian Vuia Timișoara. Zgomotul produs de 
apropierea, aterizarea şi decolarea avioanelor este şi rămâne sursa principală a zgomotului 
ambiental aeroportuar, comparativ cu alte surse, cum ar fi zgomotul produs de avioane în 
zona de parcare şi staţionare pe platforme sau la burdufuri, zgomotul la sol produs de 
vehiculele de tractare aeronave, autobuze, maşini, echipamente şi agregate de alimentare 
auxiliare etc., folosite pe suprafeţele de mişcare ale aeroportului (de exemplu, pe platforme 
de staţionare aeronave), zgomotul produs în timpul operaţiunilor de revizii şi reparaţii ale 
aeronavelor, zgomotul generat de transportul de mărfuri şi alte emisii fonice, cum ar fi cele 
produse de traficul rutier pe trama stradală adiacentă suprafeţei de mişcare aeroportuare. 
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Zgomotul produs de aeronave are un impact negativ de mediu considerabil pentru 
aeroporturi1. 

Nivelul de zgomot produs de o aeronavă în timpul decolării este de cca 130dB, aproape de 
pragul dureros de 140dB. 

Ca DISFUNCȚIONALITATE privitoare la nivelul zgomotului, evidențiem lipsa perdelelor 

forestiere, atât pentru centura rutieră, drumurile naționale și a aeroportului cât și în zonele 
rezidențiale. Perdelele de protețtie pot fi, după caz, proprietate publică sau privată. Potrivit 
Legii 289/2002, realizarea Sistemului Național al perdelelor forestiere de protecție se declară 
de utilitate publică. 

PROPUNERI: În realizarea perdelelor forestiere trebuie ținut cont de specificul zonei, de 

realizarea de perdele și aliniamente cu arbori adaptați reliefului de câmpie și a factorilor 
pedoclimatici. Aliniamentele stradale vor fi amenajate de regulă cu arbori de esență tare, 
evitandu-se cei de esență moale, gen plop sau salcie, care la furtuna se rup foarte usor 
putând provoca accidente sau daune materiale. 

Ca sursă de risc nu trebuie eliminată nici posibilitatea unor accidente aviatice la decolare sau 
aterizare, sau explozii ale rezervoarelor de combustibil aflate în incinta aeroportului. 
Până la finalizarea centurii ocolitoare a municipiului Timişoara, drumul naţional cu 4 benzi 
care străbate partea de nord a comunei Ghiroda este grevat de trafic greu şi în general un 
trafic foarte intens, generator şi el de noxe prin eliminarea gazelor de eşapament. 
Inexistenţa unor pasarele pentru traversarea drumului naţional ridică gradul de risc de 
accidentare la traversare. 

 
Agenţi economici 

Din punct de vedere al mediului, agenţii economici pot fi 
- Cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului; 
- Cu activitate nepoluatoare (birouri, sedii, reprezentanţe comerciale etc). 
În activitatea productivă a operatorilor economici pot să apară accidente, avarii, explozii 

sau incendii. Din statistici rezultă caracterul întâmplător al acestora, precum şi existenţa cu 
precădere a unor erori umane, care nu pot creiona cauze şi situaţii cu grad de generalizare la 
nivelul comunei. 
Riscuri de poluare chimica pot aparea la SC REDOXIM SRL, companie distribuitoare de 
prodise fitosanitare pentru agricultură, cu acoperire naţională şi distribuţie prin 
fitofarmaciile proprii. Depozitul de pesticide prezintă risc de poluare chimică. Societatea este 
autorizata din punctul de vedere al protectiei mediului, nu este unitate de risc SEVESO, iar 
depozitele existente pe amplasament sunt situate pe platforme betonate si gestionate 
conform prevederilor legale. 
 

Alti agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, cu activitatea 
productivă reglementată din punctul de vedere al protecției mediului, din domeniul 
automotive, de pe raza comunei Ghiroda: DURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, MGI 
COUTIER ROM SRL. HELLAROMÂNIA SRL. 

                                                           
1
 Ordin 132/2014, M.Of. 285 din 17 aprilie 2014 
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Din analiza impactului asupra mediului, a duratei și ariei de răspândire, factorilor de mediu 
potential afectați, rezidă ca necesare următoarele: 

- Obligativitatea fiecărui agent economic de a-şi întocmi un plan propriu de intervenţie 
în cazul poluărilor accidentale, conform căruia vor acţiona. Planul va cuprinde şi 
cooperarea cu formaţiunile de intervenţie specializate, iar schemele de evacuare a 
personalului şi a bunurilor vor fi expuse la loc vizibil pentru a fi cunoscute de către 
întregul personal. 

- Fiecare operator economic trebuie sa aibă mijloace de alarmare a salariaţilor, dar şi a 
vecinătăților. 

Ca DISFUNCTIONALITĂȚI notam lipsa perdelelor forestiere la unitatile economice cu risc 

potential de disconfort olfactiv sau de noxe. 

PROPUNERE: Urmarirea respectarii procentului de 20% zona verde amenajata din incintele 

industriale. Masuri prin hotarari de consiliu local pentru nerespectarea conditiilor de mediu 
din proiecte, planuri si programe. 

 

 

SCHIMBARILE CLIMATICE 
Schimbările climatice reprezintă o tendinta cu caracter global, fiind extinsa la nivel mondial. 
Prima masura de combatere a fenomenului de schimbare climatica a fost luata prin 
semnarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (1992), 
ratificată in Romania in 1994,  prin Legea nr. 24/1994.  S-a stabilit prin acest cadru legislativ 
sa se acţioneze pe termen lung în scopul stabilizării concentraţiei de gaze cu efect de seră 
din atmosferă, avand in vedere ca sporirea concentratiei gazelor cu efect de sera "intensifica 
efectul de sera natural si ca va rezulta, in medie, o incalzire suplimentara a suprafetei 
terestre, pe care risca sa o suporte ecosistemele naturale si omenirea"2. 

În ultima jumătate de secol au fost emise în atmosferă cantităţi considerabile de dioxid de 
carbon şi metan, care au accentuat ceea ce generic numim încălzirea globală . În graficul de 
mai jos este prezentată această tendinţă: 

                                                           
2
 LEGEA 24 DIN 06/05/94 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor cli-  

matice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, M. Of. nr. 119 din 12/05/94   
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Conform raportului IPCC Climat Change 2014: Mitigation of Climate Change, 62% din emisiile 
de gaze cu efect de seră între 2000 şi 2010 sunt reprezentate de dioxidul de carbon.  

Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut mai rapid între 2000 şi 2010 decât în cele trei 
decenii precedente. 

La nivelul Uniunii Europene, încă din decembrie 2008 s-a adoptat Pachetul Energie - 
Schimbări climatice, care repartizează între statele membre obiectivele de reducere, până în 
2020, cu 20% a emisiilor de CO2 şi creşterea concomitenta cu până la 20% a ponderii 
energiilor regenerabile în totalul consumului energetic, precum şi creşterea eficienţei 
energetice cu 20%. 

"După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi energia, 
Comisia Europeană a lansat Convenţia Primarilor pentru a susţine şi sprijini eforturile depuse 
de autorităţile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă. În aplicarea 
acestor politici, un rol esenţial le revine autorităţilor publice locale, care deţin un rol crucial 
în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât 80% din consumul de 
energie şi emisiile de CO2 sunt asociate cu activităţile urbane."3 

Comuna Ghiroda este semnatară a Convenţiei Primarilor din anul 2011, cand a fost aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local a Comunei Ghiroda nr.42/31.10.2011. 

Conform Convenţiei Primarilor, rezulta angajamentul oficial al Primariei Ghiroda de a asigura 
resurse în vederea elaborarii Inventarului de referinţă al emisiilor IRE (Baseline Emission 
Inventory - BEI), care cuantifica cantitatea de CO2 emisa prin consumul de energie de pe 
teritoriul administrativ local; de a transmite un Plan de Acţiune privind Energia Durabilă 
(PAED) în maximum un an de la aderarea oficială la iniţiativa Convenţia Primarilor, care să 
includă măsuri concrete menite să conducă la reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de CO2 

                                                           
3
 Raport strategic PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIA DURABILĂ COMUNA GHIRODA - COMUNĂ VERDE, 

2013 -2020 
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până în 20204; să transmită un raport de implementare cel puţin o dată la doi ani după 
transmiterea planului lor de acţiune privind energia durabilă, pentru evaluare, monitorizare 
şi verificare.  

Din analiza Inventarului de referinţă al emisiilor (IRE) realizat pentru comuna Ghiroda, 
rezulta ca este net inferior consumul de resurse regenerabile, fata de consumul de 
electricitate si combustibili fosili, dupa cum rezulta din graficul de mai jos: 

 

Astfel, defalcat pe tipurile de consumuri, situatia se prezinta, dupa cum rezulta din urmatorul 
grafic: 

 

 

Din datele de intrare din Inventar, nu rezulta consumul de carburant pentru traficul aerian, 
astfel ca generatorul principal de gaze cu efect de sera, respectiv Aeroportul Timisoara, este 
un important factor pentru potentialul de incalzire globala, care ar adauga semnificativ la 
potentialul de incalzire monitorizabil. 

Aeroportul constituie o unitate care intra sub incidenta legislatiei specifice privind emisiile 
de gaze cu efect de sera, din cauza dioxidului de carbon emis, in special. 

                                                           
4
 Masura realizata (n.a.) 
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Zborurilor aeriene li se aplica dispozitiile Tratatului privind Uniunea Europeana. In aceasta 
activitate nu sunt incluse: 

a) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul unui monarh in functie si al rudelor sale 
apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor provenind din tari care nu 
sunt state membre, aflati in misiune oficiala, cu conditia ca o astfel de situatie sa fie dovedita 
prin indicatorul corespunzator al statutului zborului in planul de zbor; 

b) zboruri militare efectuate cu aeronave militare si zboruri ale serviciilor de vama si de 
politie; 

c) zboruri legate de misiuni de cautare si salvare, zboruri ale serviciilor de pompieri, zboruri 
umanitare si zboruri ale serviciilor medicale de urgenta autorizate de catre autoritatile 
competente corespunzatoare; 

d) orice zboruri efectuate exclusiv in conformitate cu regulile de zbor la vedere definite in 
anexa 2 la Conventia de la Chicago; 

e) zborurile care se incheie pe aerodromul de unde a decolat aeronava si in timpul carora nu 
au avut loc aterizari intermediare; 

f) zborurile de instruire efectuate exclusiv in scopul obtinerii unei licente sau a unei calificari, 
in cazul personalului navigant de conducere, daca acest lucru este dovedit printr-o indicatie 
corespunzatoare in planul de zbor, cu conditia ca scopul zborului sa nu fie transportul de 
pasageri si/sau de marfa ori pozitionarea sau transportul aeronavei; 

g) zboruri efectuate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice sau in scopul verificarii, al testarii 
ori al certificarii aeronavei sau a echipamentului de bord ori de sol; 

 
h) zborurile efectuate de aeronave cu o masa maxima certificata la decolare mai mica de 
5700 kg; 

i) zborurile efectuate in cadrul obligatiilor de serviciu public impuse, in conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 2.408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992. 

 

 

Din Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES)  rezultă sectoarele 
economice pentru care sunt necesare măsuri specifice de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră:  

a) Energie;  

b) Procese Industriale;  

c) Solvenţi şi utilizarea altor produse;  

d) Agricultură;  
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e) Utilizarea Terenurilor, Schimbarea Utilizării Terenurilor, Silvicultură;  

f) Gestiunea deşeurilor.  

Dintre sectoarele de referinta de mai sus s-a considerat că sectorul Solvenţi şi utilizarea altor 
produse nu reprezintă o prioritate pentru promovarea măsurilor de reducere a emisiilor de 
GES la nivel naţional şi, ca atare, pentru acest sector nu s-au identificat măsuri specifice de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră5. 

Pentru sectorul energetic, procesele de ardere a combustibililor fosili reprezintă sursele de 
emisii de GES având contribuţia cea mai importantă din totalul emisiilor globale. Pentru 
asigurarea necesarului de energie conform cerinţelor de dezvoltare durabilă, se impune 
promovarea măsurilor de eficienţă energetică ca soluţie alternativă la sporirea surselor de 
energie. De asemenea, trebuie încurajată utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 
producerea energiei electrice şi termice. 

Creşterea emisiilor în domeniul de transport se datorează creşterii mobilităţii cetăţenilor, 
expansiunii urbane, transferul transportului de pasageri şi de mărfuri preponderent către 
transportul rutier, intensificării traficului aerian. Factorul cu cea mai mare relevanță pentru 
comuna Ghiroda il reprezintă traficul aerian. În vederea reducerii emisiilor din traficul aerian, 
din anul 2012, acest sector a fost inclus în schema de comercializare a certificatelor de emisii 
printr-un amendament la Directiva 2003/87/CE care a fost transpus în legislaţia naţională 
prin HG 399/20106 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 
privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră. 

Avand in vedere ca din toate sectoarele INEGES, transporturile, incluzand transportul aerian 
are relevanța cea mai mare pentru comuna Ghiroda, se PROPUN urmatoarele: 

- Trecerea la transportul in comun durabil, care să aibă în vedere reducerea nevoii de 
transport individuale, dinspre si inspre Timisoara,  

- introducerea sistemului de transport scolar si prescolar de la domiciliu la unitatea de 
invatamant si retur. 

In concluzie, se impune atat o coroborare a activitatii aeroportuare cu activitatea de 
sustienere a dezvoltarii durabile, cat si o inregistrare efectiva a potentialului de 
incalzire globala, astfel incat datele cuantificabile sa poata fi monitorizate si sa se 
implementeze strategiile asumate prin Planul de acţiune pentru energia durabilă 
Ghiroda: 

- Eficienţa energetică în clădirile public şi private prin încurajarea dezvoltării de 
proiecte ce vizează casele „verzi” pasive şi/sau active;  

- Încurajarea consumatorilor pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi 
electrocasnice cu eficienţă energetică crescută;  

                                                           
5
 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 – 2020, Anexa, p.8. 

6
 M.Of.Nr. 286 din 30 aprilie 2010 
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- Generarea de energie din surse cu emisii de carbon scăzute;  

- Producţia şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi asigurarea utilizării energiei în 
proporţie crescândă din astfel de surse;  

- Susţinerea sectorului rezidenţial prin diseminarea informaţiilor, metodelor, 
tehnologiilor disponibile pe piaţă, a celor mai bune practici, în vederea implementării 
de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie 
regenerabilă, inclusiv asupra oportunităţilor de finanţare a proiectelor în sectorul 
rezidenţial;  

- Asigurarea unui cadrul reglementativ local în vederea încurajării iniţiativelor de 
eficienţă energetică;  

- Planificare şi dezvoltare urbană sustenabilă;  

- Încurajarea achiziţiilor publice verzi cu analizarea ciclului de viaţă al produsului;  

- Prevenirea producerii deşeurilor şi reducerea cantităţilor de deşeuri organice 
depozitate - minimizare, reducere, reutilizara şi reciclare;  

- Creşterea gradului de conştientizare şi resposabilizare a cetăţenilor, reprezentanţilor 
companiilor şi industriei cu privire la respectarea legislaţiei de mediu;  

- Stimularea generării de noi locuri de muncă „verzi”, sprijinirea investiţiilor, industriei 
şi serviciilor cu emisii reduse de carbon sau care utilizează tehnologie avansate, cu 
emisii reduse;  

- Implementarea de măsuri pentru mobilitatea urbană;  

- Realizarea unui parteneriat cu părţile interesate şi societatea civilă, în vederea 
tranziţiei către o economie, industrie şi un mod de locuire cu emisii cât mai reduse şi 
derularea în comun a unor campanii;  

- Educaţia ecologică a tinerei generaţii;  

- Pregătirea pentru efectele schimbărilor climatice;  

- Asigurarea alocării resurselor financiare, materiale şi umane pentru îndeplinirea 
acţiunilor prioritare de eficienţă energetică;  

- Monitorizarea şi controlul implementării acţiunilor vizate de eficientizare energetică. 

 

   

 


