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Teritoriul periurban se definește prin suprafaţa din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitată 
prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii de independenţă în domeniul 
economic, al infrastructurii, al deplasărilor pentru muncă, al asigurărilor cu spaţii verzi şi de 
agrement, al asigurărilor cu produse agroalimentare etc. 

Studiul prezent cuprinde analiza unor parametrii ce  oferă informații referitoare la 
proximitate, la mobilitate, la navetism, la rețele de transport/edilitare, la mediu, la spații 
verzi, la economie, la demografie  etc. Toți acești parametrici au produs și produc relații de 
interdependență între Municipiul Timișoara și Comuna Ghiroda (și comunele adiacente 
acestora). Pentru a înțelege OBIECTIVELE, PROIECTELE și PROGRAMELE ce trebuiesc aplicate 
în comuna Ghiroda  vom face o incursiune în metamorfoza în timp a evoluției acestora  

 

PROXIMITATEA DINTRE GHIRODA ȘI TIMIȘOARA ÎN EVOLUȚIA ISTORICĂ A ZONEI.  

Deși apariția istorică Timișoarei nu este încă pe deplin clarificată, putem afirma sigur că 
spațiul actualului municipiu a fost traversat de “Șanțul Roman” în perioada de grație a 
Imperiului Roman. În sec. XIII-lea localitatea Timișoara a fost sediul comitatului de Timiș. În 
sec. al XIV-lea, în perioada dominată de Carol Robert de Anjou, localitatea Timișoara a trecut 
de la denumirea de sat (1315) la titlul de “civitas” –oraș. Între 1552 și 1716 Timișoara a jucat 
un rol geostrategic deosebit de important în spațiul Europei Central-Estice pentru Imperiul 
Otoman, care a ajuns să stăpîneacă orașul.  

Istoriografia Ghirodei subliniază că teritoriul de astăzi al comunei a fost locuit încă din timpul 
ocupaţiei romane în Dacia. Datele mai exacte  de care dispunem, încep însă după 1716 
pentru localitatea Ghiroda și ulterior anului 1857 pentru localitatea Giarmata Vii (aparținînd 
actualei comune Ghiroda). Încă înainte de pacea de la Passarowitz (1718), hasburgii 
întocmesc o conscripţie a tuturor satelor din Banat. Acest document relevă că localitatea 
Ghiroda există la sfârşitul dominaţiei turceşti, atunci când multe sate din jurul Timișoarei nu 
au mai supravieţuit. În anul 1717, prima conscripţie hasburgică arată că satului “Giroda” 
figurează cu 24 case în cercul Timişoara.  

În perioada 1769 – 1772 localitatea “Giroda”  figurează pe harta Josefină (fig. 1), în cercul 
Timiş, planșa nr. 54, ca o localitate românească cu 94 familii, cu un fond funciar de 2520 
jugăre şi 1340 stânjeni teren comunal în estul Cetății Timișoara și a cartieruluii Fabrique pe 
calea rutieră spre est. Satul are o tipologie de case răsfirate cu parcele (grădini) mici, total 
diferite de cea a așezărilor coloniștilor hasburgici, reprezentative pentru această perioadă. 
Distanța fizică (proximitatea) și faptul că drumul principal al conectivității Timișoarei spre est 
era prin sudul localității “Giroda” (pe teritoriul administrativ actual al localității Moșniței) fac 
ca relațiile de interdependență dintre Timișoara și “Giroda” să nu fie atractive. Pe această 
hartă nu apare nici un amănunt despre Giarmata Vii, satul aparținător actualei comune 
Ghiroda.    
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fig. 1- extras hartă 1763-1787; 

Pe extrasul de hartă din 1858 (fig. 2) apare drumul rutier principal pe actualul DN6 spre Lugoj 
(care trece în nord adiacent localității Ghiroda) și localitatea Giarmata Vii (Gyarmathe 
Weingärten) neracordată la un drum rutier principal. Giarmata Vii (adiacentă Pădurii Verzi) 
ce are 2 străzi principale paralele și parcele agricole imense (pentru producția agricolă) 
aparținînd imobilelor construite. Calea rutieră principală din nordul localității  Ghiroda face 
ca relația de proximitate dintre Timișoara și aceasta să funcționeze și să apară primele 
semne ale influențelor/interconexiunilor reciproce.    

 

fig 2- extras hartă 1857; 

Apariția pe harta din 1857 a drumului Timișoara-Lugoj din nordul satului Ghiroda sugerează 
primele semne ale apartenenței acestuia la zona periurbană Timișoara. 

Pe extrasul harții din 1868 (fig. 3) apare și calea ferată Timișoara-Lugoj paralelă cu drumul 
rutier principal spre Lugoj. Construirea căii ferată pe acastă rută (cu haltă la Ghiroda) face 
parte dintr-un program amplu de interconectare feroviară a întregului spațiu bănățean cu 
polul regional din acea vreme -Timișoara.  Prin această operațiune relația de 
proximitate/interconectivitate dintre Timișoara și Ghiroda s-a amplificat puternic. 

Astfel se sugerează apropierea fizică dintre cele două entități spațiale prin dezvoltările 
urbane începute dintre Atractorul Principal Timișoara și localitatea limitrofă Ghiroda. 
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fig. 3- extras hartă 1868; 

Ca urmare a acestor legături favorabile cu Timișoara în 1881, la recensământul maghiar, 
existau în comuna Ghiroda 184 de case și 909 locuitorii având următoarea structură: 718 
români, 113 maghiari, 40 germani, 6 slovaci, 1 sîrb-croat dintre care 29 nu cunosc limba 
oficială și  2 cu limba străină teritoriului. După religie existau: 737 ortodocşi, 129 romano-
catolici, 3 greco-catolici, 26 evanghelici, 11 israeliţi și 3 alte religii. 

Pe extrasul de hartă din 1906 (fig. 4) apare și legătura feroviară spre Lipova, ce se bifurcă de 
rețeaua principală în dreptul actualei Păduri Verzii.  

 

fig. 4 – extras hartă 1906; 

Apariția căii ferate între 1900 și 1906 ce leagă Timișoara de Lipova cu haltă în satul Giarmata 
Vii face ca și această localitate să fie introdusă în zona periurbană Timișoara dezvoltînd 
oportunității de dezvoltare economică (bazată pe agricultură ca factor activ de aprovizionare 
cu produse proaspete) a acesteia. Astfel în 1942 populația comunei Ghiroda este de 2362 
locuitori, cu 2303 ha teren, 153 cai şi 2 vite declarate. În extrasul planului din 1964 (fig. 5) se 
remarcă extinderea Atractorului Principal Timișoara cu intravilanului spre satul Ghiroda și 
invers pînă la unirea lor fizică. Situația dezvoltării spațiale la Giarmata Vii a rămas staționară 
(ca și în 1900) pînă la sfîrșitul celui de al doilea război mondial.   
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fig. 5- extras hartă 1964 intravilanul localităților; 

Odată cu apariția primelor Schițe de Sistematizare pentru județul Timiș și municipiul 
Timișoara după 1964 au apărut primele studii de dezvoltare urbană planificată economică/ 
demografică/ spațială etc. În fig. 6 în planșa “Aprovizionarea Municipiului Timișoara cu 
produse agroalimentare” se remarcă propunerea ca zona localității Giarmata Vii să fie 
destinată fructelor și strugurilor. Zona localității Ghiroda urma să fie destinată legumelor și 
cartofilor, utilizînd noua rețea de canalele de irigații ce au fost realizate. Această specializare 
economică a comunei Ghiroda a fost gîndită pentru aprovizionarea rapidă (pe Cale Ferată) a 
piețelor din municipiu ( Piața Badea Cârțan cu gara de Est).  

 

fig. 6 – 1964 Schița de Sistematizare jud Timiș  –aprovizionarea Municipiului Timișoara cu produse 
agroalimentare. 

În propunerea zonei preorășenească Timișoara (fig. 7) se delimitează o zonă de 
interconectare spațială-ceea ce azi se numește zonă periurbană (cu roșu), se prevăd 
viitoarele zone industriale intravilane (cu negru) în municipiul Timișoara (perioada de 
industrializare forțată a României) și zonele verzi majore aferente (pentru studiul nostru 
interesante sunt Pădurea Verde și zona inundabilă ce cuprinde și Pădurea Bistra din sudul 
Canalului Bega în dreptul localității Ghiroda).    
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fig . 7 - 1964 Schița de Sistematizare -zona preorășenească Timișoara 

Aprofundînd studiul la nivelul urban al Municipiului Timișoara Schita de Sistematizare 
Timisoara din 1964 (fig. 8) prevede spații verzi -culoarele ecologice (bariere naturale) pe 
Canalul Behela ce delimitare a celor două entități (mun. Timișoara și com Ghiroda). Astfel în 
nord dezvoltarea urbană Dumbrăvița este delimitată de dezvoltarea urbană Giarmata Vii de 
prelungirea lacului de acumulare al Canalului Behela și în sud dezvoltarea urbană Timișoara 
este delimitată de dezvoltarea urbană Ghiroda tot prin canalul Behela în dreptul străzii 
Ștrandului și str Cometei. Aceste delimitări fizice (bariere naturale) profită de elementele 
naturale majore existente (Canalul Brehela) și nu țin cont de delimitările admistrative ce se 
vor dovedi artificiale în timp prin contopirea fizică a localităților menționate.  Conceptul este 
menținut în în Schița de Sistematizare din 1970, în PUG ul din 1990 și cel din 1998. 

 

 

fig. 8- 1964 Schita de Sistematizare Timisoara spatiu verde culoarele ecologice (bariere naturale) intre 
mun. Timișoara și com. Ghiroda 

În anul 1977 (ca urmare a industrializării forțate a României) numărul locuitorilor comunei 
crește cu 40%, înregistrându-se un număr de 3196 locuitori. Numărul de locuitori este în 
continuă creștere, fapt susținut de dezvoltarea economică din Timișoara, iar în anul 1984 
numărul locuitorilor crește cu aproximativ 15% comparativ cu anul 1977, ajungînd la 3753 
locuitori. Parte din această creștere a populației este realizată spațial în extinderea spațială 
spre Timișoara. În această perioadă se reia puternic navetismul pe calea ferată, ceea ce face 
ca o parte din populația com. Ghiroda să lucreze în noile intreprinderi industriale din  
Timișoara.  



6 
 

În programul de sistematizare a satelor din României Socialiste Multilateral Dezvoltate din 
1987 (fig.9) se propune pentru întreaga țară o acțiune amplă de reducere a numărului de 
sate, de reducere a intravilanelor localităților, de comasare a unor comune, de reducere a 
populației rurale. În cazul zonei din jurul mun. Timișoara, studiate de noi, se propune 
comasarea localităților Dumbrăvița, Giroc, etc, regruparea satelor te Dumbrăvița, Giroc, etc 
și un perimetru al  zonei arondat Consiliului Unic Agroindustrial de Stat si Cooperatist 
(C.U.A.S.C.) ce cuprinde teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, al comunei 
Ghiroda, Giarmata, Pișchia, etc și cu sediul al CUASC la Pișchia. Este un exemplu de 
delimitare fizică a unei zone periubane bazat doar pe criteriul agricol și nu pe o sumă de 
criterii –proximitate, economice, ecologie, rețele de transport/edilitare, navetism, etc.    

 

 

fig.9 - extras 1987–Organizarea teritoriala administrativa si a consiliilor unice agroindustriale de stat 
si cooperatiste a județului Timiș –propunere 

Cu toate încercările de a planifica dezvoltarea spațială centralizat, impotriva legilor 
economiei de piață teritoriul urbanizat dintre Municipiul Timișoara și localitatea Ghiroc se 
unifică prin dezvoltarea imobiliară din Ghiroda Nouă de pe teritoriul Municipiului Timișoara, 
ce produce unirea Aleei Girocului din teritoriul administrativ Timișoara cu str. Dunărea din 
teritoriul administrativ Ghiroda (fig. 10). Deasemeni începe extinderea intravilanul localității 
Giarmata Vii și peste calea ferată Timișoara Lipova (în afară de vechiul țesut urban din 1868). 

 

 

fig.10- extras hartă 1990 cca Timișoara cu terenurile urbanizate 

De remarcat că în 1991 Schita Sistematizare Timișoara (fig. 11) se unifică teritoriile 
administrative ale celor două entități Timișoara și Ghiroda, operațiune urmată de o 
zonificare funcțională a teritoriilor pînă la calea ferată Timișoara-Lugoj în localitatea Ghiroda. 
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Această propunere de absorbire ne aduce aminte de perioada dintre 1948 şi 1952 cînd 
aşezărilor adiacente de Timişoara au intrat în teritoriul său adminstrativ , după cum urmează  
Fratelia (1948), Ghiroda Nouă (1949), Plopi (1949), Freidorf (1951), Ciarda Roşie (1953) 
(Opriş M., 1987, pg.175). 

Se prevede un culoar ecologic (barieră) de a lungul marelui canal de irigații existent (paralel 
cu Canalul Bega) dintre teritoriul administrativ Ghiroda și Moșnița, un culoar ecologic între 
intravilanul de atunci al Dumbrăviței și Padurea Verde și unul perependicular pe DN6 ce 
crează un ax baroc de dezvoltare și peste calea ferată.  

 

 

fig. 11 -1991 extras din Schita Sistematizare Timișoara 

Se remarcă după 1989 extinderea cu funcțiunii de servicii de a lungul DN6 și extinderea 
haotică a zonelor rezidențiale (fig. 12). Este perioada în care începe dezvoltarea fără o 
planificare spațială integrată, în care fiecare comună încearcă să profite de lipsa legislației 
sau de slăbiciunea administrațiilor locale, fără a ține cont de interconectarea localităților 
într-un concept unitar. Ca urmare a acestei dezvoltări spectaculoase fără precedent izbucnite 
după 2000, fără nici un plan, ci doar pe baza speculării efectului de transformare a 
terenurilor agricole în zone dormitor de locuințe unifamiliare pentru forța de muncă din 
Timișoara. Această dezvoltare haotică s-a făcut fără un concept unitar de mobilitate, rețele 
de transport în comun pentru navetism, rețele edilitare, etc. Străzile nu au lățimea legală, 
racordul la canalizare alocuințelor individuale construite nu există, se astupă canalele de 
irigații, se astupă și nu se mai ingrijesc canalele pluviale (care s-au colmatat) de la marginea 
drumurilor din intravilan, etc. Pe lîngă oculatrea relației comunei Ghiroda cu municipiul 
Timișoara, este ocultată și relația cu comunele limitrofe Moșnița, Dumbrăvița sau chiar 
Remetea.  

Acest fenomen este însoțit de o creştere semnificativă de populaţie în perioada 2000-2010 în 
comunele  adiacente ce s-au transformat în suburbii, după cum urmează cu: Dumbrăviţa 
102,6%, Ghiroda 20,4%, Remetea Mare 16,8%, Moşniţa Nouă 27,95, Giroc 54,4%, Şag 15,4%, 
Sânmihaiul Român 40,8%, Săcălaz 16,8%, Sânandrei 16,1%. 
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Ca urmare a acestui proces, în prezent, populația comunei atinge 6690 de locuitori, 
înregistrându-se o densitate de 140 locuitori/km2  în localitatea Ghiroda se situează printre 
puținele comune care prezintă o densitate peste media națională (ceea ce dovedește 
caracterul de suburbie a mun. Timișoara).  

Ca urmare a crizei economice din 2008 în 2010 numărul de locuitori este de 5437, fiind cel 
mai scăzut nivel din această perioadă de analiză. Valul de emigrare în Europa de vest a ajuns 
la cota maximă.  Odată cu relansarea economică a Banatului timișesan în anul 2016, nivelul 
populației a crescut cu 19% comparativ cu anul 2010. Variația care se înregistrează pentru 
numărul total de locuitori este de +23%. Au apărut societății de producție și servicii pe axa 
spre Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara (AITVT).  

 

 

fig. 12 - 2015 imagine satelitară a localității Ghiroda 

După 2000 s-au propud o serie de scenarii ce privesc zona Timișoara pentru a integra 
dezvoltarea spațială într-un concept unitary euroregional/regional/ periurban. Dintre 
acestea amintim cel dîn 2005 cînd Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat un 
scenariu integrat (rutier /feroviar /edilitar economic / social /ecologic, etc) în două etape de 
Dezvoltare a Aglomerației Urbane Timișoara. Dintre obiectivele propuse (fig. 13) reamintim 
dezvoltarea spațială pe direcțiile radiale de penetrare în Municipiul Timișoara și crearea de 
centre de comunitate noi în fiecare Unitate Teritorială Rezidențială existentă și sau nou 
realizată. Soluția era de umplere a spațiului din interiorul centurii rutiere în etapa I și de 
extindere pe radiale în exteriorul acesteia în etapa II. În fig. 14 este prezentat din același 
scenariu rolul Sistemului Urban Timișoara-Arad (din care face parte și zona periurbană 
Timișoara) în context euroregional. 
 

 

fig. 13 -2005 extras propunere etapa I și et II extindere Aglomerarea Urbana Timisoara 
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fig. 14 -2005 Sistemul Urban Timișoara-Arad (SUTA) în context euroregional (DKMT). 

În 2009, studiul “MASTERPLAN Timișoara 2030” autori: Eurodite si Roeleveld Sikkes-Olanda 
(fig. 15) a prezentat direcțiile majore de dezvoltare a zonei periurbane Timișoara între axa 
Timișoara -Recaș și axa Timișoara- Giarmata, ambele spre autostradă Această zonă prioritară 
de dezvoltare spațială cuprinde întregul teritoriu adminstrativ al comunei Ghiroda și se 
concentreaz pe extinderea aeroportului AITVT, ca declanșator euroregional de dezvoltare.   

 

fig. 15 - 2009 extras din “MASTERPLAN Timișoara 2030” 

În 2012 se finalizează “SCHEMA DE DEZVOLTARE MAJORĂ PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG - 
Viziunea de dezvoltare spațială din cadrul Masterplanului pentru PUG Timișoara” (autori: 
Planwerk, Vitamin A, etc), ce din păcate nu are la bază un studiu aprofundat al zonei 
periurbane Timișoara.  Direcțiile de dezvoltare prioritare propuse sunt cea vest spre est 
printr-o autostradă transurbană ce traversează central municipiul Timișoara și o axă nord-
vest spre sud-est (fig. 16), în care poziția față de relația periurbană Timișoara- Ghiroda nu 
este clar exprimată. 
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fig. 16 -  2012  “SCHEMA DE DEZVOLTARE MAJORĂ PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG - Viziunea de 
dezvoltare spațială din cadrul Masterplanului pentru PUG Timișoara” (autori: Planwerk, 
Vitamin A, etc). 

Aceste studii erau doar scenarii teoretice fără a avea o bază juridică pe politici unitare între 
Consiliile Locale ale comunelor unei zone periurbane. A fost momentul cînd a apărut H.G. 
998/2008 care a legiferat realizarea Polilor de Creștere ”ce realizează cu prioritate investiții 
din programele cu finanțare comunitară și națională”. În cadrul aceluiași act normativ se 
desemnează “municipiile Brasov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iasi, Ploiești, si Timișoara 
ca Poli de Creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele de finanțare 
comunitară si națională”. Este rezultatul nevoii de unificare în aceste zone a forţelor pe 
anumite probleme pentru a face faţă competivităţii şi concurenţei acerbe din Europa. În 
reglementările statelor europene asocierile dintre Consiliile Locale pot lua forma unei noi 
persoane juridice de drept public care poartă numele de INTERCOMUNALITATE. Organul 
deliberativ nou infiinţat prin asocierea dintre Consiliile Locale ale unei INTERCOMUNALITĂŢI 
are proporţionalitate şi legitimitate, are un trasfer limitat de competențe, o gestiune 
integrată a resurselor pentru obiectivele stabilite, evită excluziunile. Acest SupraConsiliu 
exercită prerogative limitate doar asupra unor servicii publice precum ar fi: TRANSPORTUL 
IN COMUN, REŢELELE DE APĂ, CANAL, EPURAREA, COLECTAREA DEŞEURILOR, CENTRE 
LOGISTICE, ACŢIUNI SPORTIVE, SOCIALE, CULTURALE ETC. 

Pentru că era nevoie de o o strategie de dezvoltare a întregului areal din jurul Municipiului 
Timișoara , nu numai a municipiului (pentru că majoritatea municipiilor din România au 
strategii la nivelul oraşelor, unele chiar destul de bine elaborate, dar nu şi pe zona din jurul 
lor) a apărut în 2009 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ- POLUL DE CREȘTERE 
TIMIȘOARA. Polul de Creștere Timișoara s-a realizat prin unirea juridică pe obiective, 
proiecte și programe specific asupra anumitor servicii publice deja pomenite a comunelor 
prin constituirea în 2009, după nenumărate ezitări, a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara în care s-au aliat 15 unităţi teritoriale de bază — 
Municipiul Timişoara, comunele Bechicherecu Mic, Bucovăţ, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa, 
Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, 
Sînmihaiu Roman, Şag şi CJ Timiş, ca partener (fig. 14). Din păcate, din motive neanalizate 
corect, comuna Sânandrei nu a dorit să intre în acest parteneriat (fig 17).  

 

 

fig. 17- ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ- POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA. 
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Pentru că în 2012 au fost propuse și aprobate o serie de obiective/proiecte și programe este 
cazul să le analizăm pentru a vedea efectul implementării/neimplementării lor în zona 
periurbană Timișoara și poate responsabilitatea fiecărui actor.  Pentru început reamintim 
obiectivele din 2012 

-OBIECTIV 1 Dezvoltarea economică durabilă, pe baza industriilor care utilizează înaltă 
tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor  şi a  serviciilor creative   

-OBIECTIV 2 Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile 

-OBIECTIV 3 Asigurarea unui mediu social, intercultural, coeziv şi stabil, favorabil 
progresului 

-OBIECTIV 4 Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv 

Analiza stabilirii/realizării obiectivelor/ proiectelor și programelor aferente în 2012 și a 
efectelor asupra vieții din comuna Ghiroda face parte din capitolul SINTEZĂ. 


