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SINTEZĂ STUDIILOR DE FUNDAMENTARE PUG GHIRODA  

 

Sinteza Studiilor Fundamentale, întocmită pentru începerea documentației PUG-ului 
comunei Ghiroda, jud. Timiș, 2018-2028, este elaborată pe baza analizei efectului 
implementării/ neimplementării strategiei ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ- 
POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA (ADIPCT) elaborate/aprobată în 2012. Atunci au fost 
aprobate o serie de obiective, proiecte și programe ce privesc întregul Pol de Creștere 
Timișoara, implicit și comuna Ghiroda.  Sinteza prezentă este analiza realizării/nerealizării 
obiectivelor, proiectelor și programelor din această strategie din 2012 și efectele aferente 
asupra calității vieții din comuna Ghiroda, responsabilitatea fiecărui actor participant la 
procesul de implementare și ce proiecte/programe trebuiesc modificate/adăugate la acea 
strategie pentru perioada 2018-2028. 

După finalizarea etapa I a acestei analize, credem că ar trebui clarificate de către membrii 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ- POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA anumite 
poziții comune în zona periurbană a Municipiului Timișoara, în ceea ce privește: 

Stabilirea unei politici comune pentru: -Definirea zonei periurbane (Polul de Creștere 
Timișoara cu sau fără Sânandrei, sau doar a UAT-urile învecinate direct); -rolul polului 
Ortișoara-Vinga în Sistemul Urban Timișoara-Arad;- utilizarea transportului public pe șine 
(tren/tramvai) în Polul de Creștere Timișoara și în Sistemul Urban Timișoara-Arad.  

Stabilirea unei politici comune pentru: - Aeroportul International Traian Vuia Timișoara 
(AITVT); -autostrada A2  (ieșirea la autostradă prin Dumbrăvița, Giarmata); -
autostrada/șosea rapidă spre Belgrad (pe partea estică sau vestică a Timișoarei); -relația 
directă cu Novisad printr-un drum rapid; -centura de vest ca drum rapid, legat posibil cu A2 
prin o a treia coborîre în TM; -stabilirea traseului centurii sud în corelare cu evoluția spațială 
recentă; -stabilirea pasului traversăriilor centurilor rutiere prin girații pentru ca acestea să nu 
se transforme în străzii urbane; – continuarea B-dul Soarelui în localitatea/extinderea Giroc; -
inelul V ce leagă Calea Torontalului cu Calea Aradului și apoi ce formează centura nord 
Dumbrăvița (de min 22-24m lățime). 

Stabilirea unei politici comune pentru: -culoarului ecologic al Canalului Bega și al rîului Timiș; 
-poziționarea/păstrarea polderelor din sudul Canalului Bega și al rîului Timiș; -stabilirea de 
culoare ecologice principale/secundare în jurul canalelor de desecari, rămase din vechea 
rețea de desecare a Banatului; -stabilirea perdelelor forestiere din jurul canalelor de desecari 
principale/secundare pentru absorția organică a schimbărilor climatice în general și în special 
pentru constituirea unor perdele forestiere majore impotriva pătrunderii prafului în 
Timișoara pe latura de nord-vest a TM; -stabilirea strategiei de utilizare a Pădurii Verzi, 
Pădurii Bistra. 

Stabilirea unei politici comune pentru: -reciclarea terenurilor; -reducerea nevoilor de 
transport cu auto privat; – realizarea unei rețele rutiere de legătură între localitățile 
periurbane fără traversarea MT; -reînverzirea periurbanului și îmbunătaţirea metabolismul 
periurban; -promovarea consumului produselor verzi dezvoltate pe plan local; -norme 
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pentru locuire, retail, dotări hoteliere, școli, creșe, terenuri de sport, spații verzi, etc; -
sistemul unitar de rețele edilitare; – dotările majore de sport (stadion regional, sală de sport 
regională lîngă un transport public pe șine, etc). 

Stabilirea unei politici comune pentru: -dezvoltarea pentru întregul Pol de Creștere 
Timișoara (o viziune integrată a tuturor comunelor participante) a unei economii durabile, 
bazată pe industrii care utilizează înaltă tehnologie, informatica, telecomunicaţiile şi 
serviciile creative.   

Ca metodologie de lucru studiul prezent a urmat, în această primă etapă următorii pași: 

-Culegerea datelor din surse interne și externe; 

-Analiza imaginilor satelitare;  

-Realizarea unei anchete sociale sub formă de chestionar on line, la care a răspuns populația 
activă a comunei, cu rezultate cu o eroare de max 5%; 

-Ședințe de lucru cu întreg colectivul elaborator pentru analiza datelor culese; 

-Analiza datelor obținute în funcție de obiectivele stabilite în strategia ASOCIAȚIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ- POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA; 

-Centralizarea datelor și realizarea diferitelor corelații și identificarea deficiențelor și a 
problematicilor comunei prin analiza datelor obținute;  

-Dezbateri publice separat pe localități cu cetățenii lor pe disfuncționalitățile rezultate și 
pentru completarea cu alte informații (fig 1a, fig 1b);  

    

fig.1a- dezbatere publică Giarmata Vii 2.03.2017     fig.1b- dezbatere publică Ghiroda 6.03.2017 

-Realizarea raport final care cuprinde interpretarea rezultatelor obținute în pașii anteriori. 

În etapa II (după predarea acestor documente) urmează pregătirea documentelor pentru 
începerea PUG-ului comunei Ghiroda, jud Timiș:  

-Ședințe cu lucru cu părțile interesate pentru definitivarea programelor și proiectelor 
(măsurilor propuse în documentația de față) necesare ridicării calității și competivității vieții 
din comuna Ghiroda, parte întegrantă a Polului de Creștere Timișoara 
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Culegerea datelor s-a făcut pe baza a șase surse de informații și anume: 

- datele de la  Consiliul Județean Timiș, Consiliul Local al comunei Ghiroda, Societățile 
Comerciale, Regiilor Autonome, etc, care dețin date asupra infrastructurii Teritoriului 
Administrativ Ghiroda;  

- datele din analiza socioeconomică elaborate de colaboratorii UPT; 

- datele din analiza restului de colaboratori; 

-datele rezultate din dezbaterile publice cu cetățenii celor două localități Ghiroda și Giarmata 
Vii;  

-datele din imaginile satelitare disponibile.  

-date din presa locală/centrală 

Rezultatul suprapunerii acestor date denotă o REALITATE UȘOR DISTORSIONATĂ față de cea 
oficială, sau chiar o bază de date eronată furnizată de către deținătorii de date. Deasemeni 
lipsește ridicarea topo necesară finalizării clarificării tipurilor de proprietate de pe 
teritoriul comunei, în conformitate cu  L350/2016 și Ord. 35/2016, referitoare la Legea 
7/1996 privind aplicarea legislației cadastrului, în conformitate cu Ordinul Direcției 
Generale al ANCPI nr. 700/2014 din 26.11.2015. Numai finalizarea operațiunii de ridicare 
topo, în conformitate cu legislația în viguare poate determina o strategie adevărată a 
Consiliului Local al Comunei Ghiroda (acesta are doar două pîrgii de intervenție și anume 
proprietățile sale și bugetul).  Din experiența altor comune din România, care au finalizat 
ridicările topo, încasările la bugetul local pot crește și cu 20%. 

OBIECTIV 1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ, PE BAZA INDUSTRIILOR CARE 

UTILIZEAZĂ ÎNALTĂ TEHNOLOGIE, A INFORMATICII, TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A 

SERVICIILOR CREATIVE.   

Proiect 1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ;  

Deși venitul anual/locuitor în județul Timiș pe 2016 se apropie de 12.000 euro (al doilea în 
țară), conform fig. 2, situația este dezechilibrată între venitul anual/locuitor în comunele 
județului din cauza tipurilor de sectoare economice amplasate pe teritoriul lor. Conform 
datelor obținute, mediul economic din Comuna Ghiroda este într-o continuă dezvoltare, iar 
unele sectoare se află chiar în plină expansiune. Deși se remarcă o relativă diversitate a 
activității economice, se observă un grad ridicat de concentrare în industriile prelucrătoare, 
de construcții, de transport și de comerț.  Nici unul din aceste sectoare nu se încadrează  în 
industriilor care utilizează înaltă tehnologie, din informatică, telecomunicaţii  şi  serviciilor 
creative cerute în Obiectivul I/proiectul 1 al strategiei ADIPCT. 
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fig. 2 – PIB ul pe cap de locuitor în 2016 (în euro) –sursă Comisia Națională de Prognoză 

Cele patru sectoare prezentate anterior reprezintă esența activității economice de pe raza 
Comunei Ghiroda, iar motorul creșterii economice este industria automotive. Sunt 20 de 
companii care activează în industria automotive în județul Timiș (din care peste 75% în Polul 
de Creștere Timișoarei), toate începându-și activitatea înainte de 2010. Trei dintre acestea își 
au locația pe raza Comunei Ghiroda, din care două în satul Ghiroda (Hella România SRL și 
MGI Coutier ROM SRL), și una în Giarmata-Vii (Dura Automotive România SRL).  

Prin urmare, o dependență ridicată de această industrie de prelucrare reprezentă un risc 
major într-un viitor posibil imediat referitoar la capacitatea de dezvoltare durabilă a 
comunei Ghiroda, atunci cînd salariile angajaților din România se vor apropia de nivelul 
european. Acest moment poate determina mutarea rapidă a acestei industrii în zone altele 
decît Jud Timiș/ Regiunea de Dezvoltare Vest/ România.   

Prin urmare deocamdată nu este creat un mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ 
(Obiectiv I, Proiect 1) în comuna Ghiroda. Pe lîngă industria de automotive, au părut o serie 
de centre logistice (fig. 3b) în jurul Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara (AITVT) 
și a relației favorabilă cu coridorul european de transport (cale ferată și autostradă) ce 
traversează zona. Acest al doilea segment economic de servicii se va dezvolta și în viitor, fără 
nici un pericol de stopare.  

Dezvoltarea la nivelul localității s-a bazat doar pe sprijinirea investițiilor de dimensiuni mari 
cu nevoi de mari de infrastructură. Legat de industria automotive și de cea a centrelor 
logistice, se remarcă faptul că mulți angajați ai firmelor din această industrie localizată pe 
raza Comunei Ghiroda (peste 7000 salariați la o populație de 6690 de locuitori) provin din 
Municipiul Timișoara (fig.3, fig. 9), ceea ce determină o problemă majoră, cea a navetismului 
dintre cele două entități administrative.  

Datorită dezvoltării acestor sectoare economice în Unitatea Administrativă Teritorială (UAT) 
a comunei  Ghiroda numărul șomerilor înregistrați în octombrie 2016 este foarte mic de 14 
persoane, dintre care 5 femei și 1 bărbat. Numărul șomerilor din comună a înregistrat o 
scădere cu 100 de șomeri în anul 2016, comparativ cu anul 2010. Acest lucru este susținut de 
apariție în zonă a marilor investitorilor din sectorul automotive. După cum am mai enunțat 
acest succes datorat sectorului automotive este temporal și ascunde un viitor sumbru. 

Din analiza de specialitate rezultă deasemeni numărul redus de firme care activează în sfera 
serviciilor socio-culturale sau de divertisment atît pentru Aeroportului Internațional Traian 
Vuia Timișoara (AITVT), Polul de Creștere Timișoara cît și pentru locuitorii comunei Ghiroda. 



5 
 

Accesul redus la utilități și calitatea slabă a acestor servicii este un alt impediment major în 
atragerea unor sectoare economice de vîrf, ce poate fi rezolvat prin întărirea rolului AITVT de 
declanșator de dezvoltare creativă.   

 

fig.3- poziționarea zonelor industriale-industria automotive în UAT Ghiroda 

Prezența forței de muncă din Timișoara în sectoarele economice prelucrătoare din comuna 
Ghiroda are consecințe negative asupra traficului de tranzit din comună, îngreunând căile de 
acces dinspre/spre Timișoara. Un trafic crescut înseamnă și un nivel mai ridicat de poluare 
și zgomot (fig.4). Nivelul zgomotului în jurul DN6- Cale Ferata, Centură Rutieră, Aeroprt 
depășeste normele admisibile. Deasemeni prin recalibrarea transportului rutier de navetism 
prin localitatea Ghiroda  zgomotul și posibilitatea de accidente s-a amplificat major pe str 
Dunărea- Aleea Ghirodei.    

Măsură: ADIPCT (împreună cu CL Ghiroda) trebuie să stabilească o politică de bordare a 
căilor rutiere de tranzit (centura, DN6 și drumul spre aeroport) cu funcțiuni nerezidențiale și 
prezența unor perdele verzi la marginea acestora poate reprezenta un element care 
afectează pozitiv calitatea vieții cetățenilor.  
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fig. 4- harta cu intensitatea  zgomotului în UAT 

Programul 1.1. Realizarea  infrastructurilor de susţinere a afacerilor; 

Masură: Acest program pentru comuna Ghiroda nu poate fi susținut separat, ci ar trebui 
susținut de un program comun al ADIPCT.  

Programul 1.2. Promovarea calităţii şi competitivităţii în toate domeniile de activitate;  

Masură: Acest program pentru comuna Ghiroda nu poate fi susținut separat, ci ar trebui 
susținut de un program comun al ADIPCT.  

Programul 1.3 Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale, prin creşterea 
transparenţe, eficienţei şi a relaţiei cu publicul;  

Prin întreaga sa activitate administrația a dovedit o reală capacitate de adaptare la nevoile 
cetățenilor săi. În conformitate cu rezultatele anchetei sociale la care a răspuns populația 
activă (fig.5) activitatea online a Primăriei/Consiliului Local Ghiroda prezintă deficiențe 
acceptabile.  Răspunsurile date sunt destul de echilibrate. În general gradul de satisfacție 
este unul bun, doar 26% din respondenți susțin că sunt complet nesatisfăcuți de acest 
serviciu. Totuși, 14% sunt foarte satisfăcuți, iar 31% se declară destul de satisfăcuți de acest 
serviciu. 

 

fig 5. Percepție asupra activității online a Primariei/Consiliului Local 

Această stare depinde și de calitatea infrastructurii 4G (fig.46) care lasă de dorit exact pe 
intravilanele celor două localități. 
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Programul 1.4.  Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă si internaţională, în toate 
domeniile de activitate. 

Faptul că nu există o strategie coordonată de cooperare în ADIPC între UAT-urile 
componente, ci doar de concurență, în care poziția dominantă este a Municiului Timișoara, 
face ca relațiile de cooperare înternă, între comunele din ADIPCT, din județul Timiș, din 
România să se bazeze doar pe inițiativele investitorilor individuali. Aceștia întîmpină însă 
greutăți majore în asigurarea forței de muncă. Forța de muncă reprezintă principalul 
obstacol al dezvoltării sănătoase a Județului, a ADIPCT, implicit și a comunei Ghiroda. 
”Întâmpinăm mari greutăți în ceea ce privește forța de muncă în județul Timiș, lunar ne 
pleacă aproape 12.000 de lucrători de pe piața muncii, știm că 700-800 pleacă la pensie, 
dar peste 11.000 pleacă în străinătate sau rămân acasă și nu vor să muncească. Această 
forță de muncă, 12.000 de oameni, trebuie să îi aducem lunar pentru a acoperi aceste goluri 
de pe piața muncii....În construcții aducem forță de muncă din Maramureș și Bistrița Năsăud, 
iar în multinaționale și celelalte societăți comerciale aducem forță de muncă din Mehedinți, 
din Gorj și mai nou din județul Argeș. Știți bine că începând din Timișoara și până la 
Sânnicolau Mare toate pensiunile sunt pline cu muncitori, încep să se construiască hoteluri 
speciale pentru muncitori, pentru că nu există cazare pentru această forță de muncă” (sursă: 
Deficitul de forță de muncă în județul Timiș Sursa: Kasai, 2017, sursadevest.ro). 

 

fig.6- Dependenţa locurilor de muncă de polii urbani majori în Sistemul Urban Timișoara Arad (SUTA). 

Navetismul Sursa: Danciu, 2017) 
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Din fig.6 rezultă că în ADIPCT și în UAT Ghiroda nevoia de forță de muncă exterioară comunei 
este de cca 50%.  Așadar relațiile de cooperare internă se bazează și pe 
mobilitatea/navetismului salariaților externi comunei.  Din ancheta socială (cu un  număr de 
250 respondenți din populația activă a comunei) rezultă că în Ghiroda lucrează în localitate 
doar 21% din locuitorii săi (fig.7). Situația este și mai dramatică în Giarmata Vii (fig.7) unde 
doar 13,2% lucrează în localitate din locuitorii săi, ceea ce a determinat transformarea 
localității într-un adevărat dormitor rezidențial. Așadar relațiile de cooperare internă se 
bazează și pe mobilitatea /navetismului salariaților aparținători comunei.  

 

fig.7- Prezența locului de muncă în localitate (per localitate). 

În ancheta socială, în ambele localități, respondenții susțin că cca 85% lucrează în Timișoara 
(fig.8).  Această stare amplifică problema navetismului, ce încarcă rețeaua rutieră existentă, 
proiectată doar pentru conectivitatea la distanțe mari.   

 

fig. 8– Prezența locului de muncă exterior localității (per localitate). 

Din răspunsul referitor la dorința de a avea locuri de muncă în localitate, rezultă că locuitorii 
acordă proximității locuirii față de locul de muncă un mare preț (fig. 9), ceea ce întărește 
problematica negativă a navetismului. Această problemă necesită o tratare modernă, 
nepoluată ecologic/ca timp a navetismului actual preponderent rutier.  

 

fig.9- Percepția asupra importanței aproprierii locuirii de locului de muncă. 

Măsură I: Proiect 1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ: În cadrul 
viitorului PUG trebuiesc identificate măsurile necesare realizării unui mediu economic 
creativ, atractiv și inovativ. Singura soluția este stabilirea Aeroportului Internațional Traian 
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Vuia Timișoara (AITVT) ca motor de dezvoltare a întregii ADIPCT. Aceasta presupune 
dezvoltarea în jurul AITVT, ce aparține Teritoriului Administrativ al comunei Ghiroda, a 
unor servicii creative, IT sau telecomunicaţii atrase de proximitatea cu nodul de 
interschimb dintre Europa Centrală și Asia Orientală. 

Masură II:Pentru aceasta diversificarea mediului de afaceri este esențial să se facă nu doar 
prin atragerea de multinaționale, ci și prin susținerea dezvoltării sectorului IMM-urilor locale. 
Nevoile acestora fiind definite de terenuri, spații de producție/birouri de dimensiuni mai mici 
- accesibile ca și preț etc. Această măsură depinde de finalizarea ridicării topo ceea ce 
presupune cunoașterea tipului de proprietății (terenuri și imobile) ale comunei. 

Masură II: realizarea de locuințe ANL pentru forța de muncă nou venită (muncitori, 
specialiști, specialiști de înaltă clasă) care doresc să se stabilească în UAT Ghiroda. 

Proiect 2. Consolidarea sectorului terţiar, în special prin dezvoltarea serviciilor creative cu 
valoare adăugată mare; 

Din datele enunțate anterior, rezultă importanța ce trebuie acordată sectorului terțiar.  

Măsură: Prin extinderea AITVT cu un centru business, hotelier, centru expozițional, 
park&ride etc. se poate consolida un sector terțiar competitiv la nivelul comunei și al Polului 
de Creștere Timișoara (PCT).   

Programul 2.1. Dezvoltarea serviciilor inteligente, serviciilor creative şi a celor logistice.  

Datorită proximității culoarului de mobilitate ce traversează comuna prin căile ferate 
europene,  căile rutiere europene (autostradă) și căile aeriane mondiale (prin AITVT - 
posibilă placă turnantă a mărfurilor din Orient pentru Europa Centrală) pe teritoriul comunei 
au fost edificate o serie de centre logistice (fig. 10).  

 

fig. 10- poziționarea centrelor logistice în UAT Ghiroda. 
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Despre importanța acestora și de transformarea UAT Ghiroda într-o placă turnantă pentru 
aprovizionarea ADIPCT, și a euroregiunii DKMT s-a discutat în cadrul subcapitolului Proiectul 
1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ.  

Măsură: Atenția trebuie să fie sporită pentru a nu bloca dezvoltarea aeroportului (AITVT) în 
această etapă, în lipsa unui plan director de extindere a acestuia aprobat. Această blocare de 
dezvoltare a AITVT ar conduce la oprirea dezvoltării sectorului logistic sau și mai rău 
închiderea lui.  

Programul  2.2 Consolidarea  poziţiei de centru comercial, polarizator pentru regiunea Vest 
al Polului de Creștere Timișoara (PCT); 

Strategia comercială a ADIPCT ar fi trebuit să se bazeze pe realizarea tuturor palierelor 
comerciale, de la cel de proximitate pînă la cel de euroregiune. În ADIPCT, datorită faptuluii 
că această strategie a fost lăsată doar la discreția investotorilor privat, între comerțul de 
proximitate existent la un nivel minim (neîncurajat) în cele două localități ale UAT Ghiroda, și 
cel regional de tip Mall (prezent doar în Timișoara), există un gol important.  

Masură: apare necesitatea unui supermagazin de cca 5.000mp în zona localității Ghiroda, cu 
o accesibilitate pietonală/bike facilă din zonele rezidențiale existente și a unui complex 
comercial de 1000m în localitatea Giarmata Vii.  

Programul 2.3 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor  turistice 

Strategia infrastructurii turistice a ADIPCT ar fi trebuit să se facă pe două paliere și anume 
unul regional de tranzit (legat de AITVT și de DN6) și unul local (legat de cadrul natural al 
comunei). În cadrul dezvoltării integrate multifuncționale a AITVT va apărea și un hotel de 
tranzit, pe lîngă alte funcțiuni aferente unui aeroport internațional (fig .11).  

 

fig.11- propunere dezvoltare AITVT - Extindere cu Aerogara, Autogara, Gara, Centru de Afaceri, 

Centru Expozițional, Centru Hotelier, Park&Ride (sursa: CCUPT-2012). 

Pe plan local infrastructura și serviciile turistice de tip recreativ (legate de Pădurea Bistra și 
Canalul Bega sau de Pădurea Verde) sunt neglijate atît pentru nevoile locuitorilor comunei, 
pentru locuitorii ADIPCT, dar și pentru dezvoltarea armonioasă a centrelor logistice și 
business din zona care au nevoie de această facilitate.  

Măsură: În cadrul noului PUG este necesară întocmirea unei strategii privitoare la 
infrastructura hotelieră, atît una de tranzit (pentru AITVT) cît și una locală (pentru industria 
locală, căt și pentru locuitorii ADIPCT).  
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Proiect 3. Dezvoltarea sectoarelor industriale ce utilizează tehnologie înaltă, a informaticii 
şi telecomunicaţiilor; 

Acest proiect deosebit de important pentru comuna Ghiroda nu poate fi susținut separat, ci 
ar trebui susținut de un program comun al ADIPCT.  

Masură: Se poate propune dezvoltarea unui parc tehnologic legat de activitatea din AITVT, 
pe un teren proprietate CLGhiroda (pentru aceasta este nevoie de urgentarea finalizării 
ridicării topo, care stabilește proprietatea privată/publică a comunității).  

 Programul 3.1.  Înfiinţarea de structuri integrate de inovare şi cercetare ştiinţifică aplicată 
pentru îmbunătăţirea transferului de know-how;  

Acest program 3.1. pentru comuna Ghiroda nu poate fi susținut separat, ci ar trebui susținut 
de un program comun al ADIPCT.  

Programul 3.2. Dezvoltarea întreprinderilor industriale autohtone;  

Autoritatea locală trebuie să încurajeze dezvoltarea întreprinderilor industriale autohtone. 

Masură:  Pentru aceasta este nevoie de acordarea de facilități fiscale și de realizare a unui 
parc industrial pe un teren proprietate a comunei și cu parcele de max. 500mp (pentru 
aceasta este nevoie de urgentarea finalizării ridicării topo, care stabilește proprietatea 
privată/publică a comunității). 

Programul 3.3. Atragerea marilor companii  din industria high-tech..   

Monopolul Municipiului Timișoara în domeniu industriei high-tech este sufocantă.  

Masură:  Soluția este creerea unui parc pentru industria high-tech în domeniul aeronauticii 
(legată de AITVT) într-o zonă foarte atractivă ca accesibilitate și ca mediu ecologic. (pentru 
aceasta este nevoie de finalizarea ridicării topo și stabilirea proprietăților publice/private a 
comunității locale, pentru atribuirea unei parcele de teren aferente ca mărime).  

Proiect 4. Specializarea sectorului agricol în zona de influenţă;  

Specializarea sectorului agricol în ADIPCT este total abandonată, deși conf. planul din 1964 
pentru aprovizionarea cu produse agroalimentare perisabile au fost realizate sisteme 
sofisticate de irigatii/desecari (fig. 12). 
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fig. 12 -1964 Schița de Sistematizare jud Timiș –aprovizionarea Municipiului Timișoara cu 
produse agroalimentare. 

Deși ar fi trebuit să existe o strategie a ADIPCT în domeniu în conformitate cu fig. 12, situația 
sistemului de canale extravilane de desecări/irigații și de canale intravilane pentru apa 
pluvială este total destructurată de expansiunea imobiliară ce a avut loc după anul 2000, 
avînd la bază doar maximizarea profitului speculatorilor de teren. Acest fenomen a 
determinat inundabilitatea unor parcele imobiliare din intravilanul localităților și a unora din 
extravilan localităților (acest fenomen va fi analizat la OBIECTIV 4 Realizarea unui habitat 
ecologic, confortabil şi atractiv la sfîrșitul studiului) 

Măsură:  Este obligatorie refacerea unui sistem integrat între canale extravilane de 
desecări/irigații și de canale intravilane pentru apa pluvială pentru a elimina fenomenul de 
inundații în intravilanul localităților în perioada de primăvară.  Aceasta necesită realizarea 
unui protocol încheiat între Administrația Locală Ghiroda, ANIF (proprietarul/ 
administratorul) majorității canalelor extravilane (violet marcate în fig. 13) și proprietarii 
terenurilor agricole care sunt bordate de canale existente.  

 

fig. 13- situație existentă canale de desecări în extravilan și canale ape pluviale intravilane, care nu 

comunică între ele. 

Programul 4.1. Încurajarea producţiei de alimente proaspete pentru asigurarea hranei 
zilnice; 

Programul 4.2. Dezvoltarea industriilor de prelucrare a  produselor agro-alimentare;  

Programul 4.3. Dezvoltarea de reţele de colectare, sortare şi comercializare a legumelor şi 
fructelor 

Programele 4.1, 4.2, 4.3  

Masură I  : Este necesară realizarea unei strategii comune în ADIPCT din care face parte și 
comuna Ghiroda, pentru a readuce în zonă piețele agroalimentare (gestionate de 
autoritățile publice locale) și implicit producătorul local, într-o poziție de competitor egal cu 
marile lanțurile comerciale multinaționale în desfacerea produselor agroalimentare pe piața 
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comerțului. Succesul piețelor volante (infrastructuri ad-hoc) în cartierele timișorene, apărute 
în ultima perioadă, confirmă atractivitatea acestui tip de comerț agroalimentar în competiția 
sa cu supermagazinele omniprezente. Credem că numai prin modificarea managementului 
infrastructurii instiționalizate (piețele agroalimentare gestionate de autoritatea publică) 
putem readuce echilibrul pe piața retailului. În cazul comunei Ghiroda ele pot funcționa cu 
produse proaspete o dată pe săptămînă în weekend. 

Piețele agroalimentare funcționează prin șapte elemente care aduc un plus față de oricare 
altă infrastructură de retail: Dezvoltă relațiile sociale și interacțiunea în cartierele urbane și 
comunitățile rurale; Contribuie la bună-starea comercianților și a consumatorilor; Aduc un 
aport nutritiv proaspăt; Asigură un preț redus raportat la calitatea produselor; Dețin un 
substrat cultural nelimitat în timp, fiind la baza oricărei dezvoltări urbane 
organice/neplanificate din perioada premodernă; Susțin economia locală a comunei 
Ghiroda; Creează relații urban-rural bazate pe încredere. 

În cadrul acestei cooperări urban-rural  Giarmata Vii poate să sa revina cu producția de 
vinuri/ struguri și zona polderului Bega să devină o zonă de legume și fructe.  

Măsură II: Pentru realizarea dezvoltării industriilor de prelucrare a  produselor agro-
alimentare și a dezvoltării de reţele de colectare, sortare şi comercializare a legumelor şi 
fructelor este nevoie de o strategie integrată în cadrul ADIPCT cu sarcini precise și pentru 
AUT Ghiroda, conform textului anterior; 

 

OBIECTIV 2 DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI TEHNICE INTEGRATE, COMPLEXE ȘI 

FLEXIBILE  

Proiect 1. Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului;  

Programul 1.1. Integrarea funcţională a polului de creştere în sistemul naţional şi european 
de transport;   

În conformitate cu fig. 14, ADIPCT (implicit comuna Ghiroda) este plasată favorabil ca placă 
turnantă de tranzit pe axa a schimburilor comerciale dintre Orientul Îndepărtat și Europa, 
care are punctul terminal acum în vestul european. Pentru că cca 20% din aceste produse se 
întorc în Europa Centrală se justifică transformarea ADIPCT într-o poziția foarte favorabilă.  

  

fig. 14- rolul AITVT în contextul schimburilor comerciale China-Europa de Est (sursa- Radoslav Radu, et 

altii 2015) 
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În conformitate cu fig. 15a, AITVT este poziționată pe axa de tranzit a coridoarelor europene 
intermodale Rin/Main-Dunăre (albastru deschis), Orient/ Est-mediteranian (maro) și este 
interconectat direct la Europa prin restulul de șapte coridoare europene. Conform fig. 15b  
AITVT este poziționată și pe noul coridor european VIA CARPATHIA/Țările Baltice-Timișoara-
Calafat-Marea Egee. 

  

fig. 15a  - AITVT este poziționată pe coridoarele europene Rin/Main-Dunăre (albastru deschis), pe 

coridorul intermodal Orient/ est-medideranian (maro) și este interconectat direct la Europa prin 

restulul de șapte coridoare europene. 

fig. 15b - AITVT este poziționată pe coridorului VIA CARPATHIA Țările Baltice-Timișoara-Calafat-

Marea Egee. 

Această poziționare foarte favorabilă are și efecte negative și anume posibila traversare a 
municipiului Timișoara de calea ferată, care determină dublarea ei (implicit și în comunei 
Ghiroda), fapt ce întărește bariera de traversare între cele două părți separate ale comunei.  

  

fig. 16a. –rețeaua regională feroviară ce poate fi reutilizată ca transport în comun pentru navetism în 

DKMT, SUTA și PCT, implicit în comuna Ghiroda. 

fig.16b -situația favorabilă a AITVT în DKMT. 
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Sistemul de căi ferate realizate la sfîrșitul sec. XIX- lea ce pornește din Timișoara și leagă 
întreaga euroregiune la distanțe orare de sub 130 minute (fig. 16a), face ca sistemul de 
navetism să fie foarte rentabil de reactualizat, ținînd cont de lipsa forței de muncă în zonă. 
Poziționarea celor două localități -Ghiroda și Giarmata Vii din UAT Ghiroda pe aceste trasee 
poate genera rezolvarea nepoluantă a navetismului.   

Sistemul european de Aeroporturi face ca în euroregiunea DKMT (fig. 16b) să fie posibilă 
existența doar a unui aeroport și anume AITVT, ceea ce face ca centrele logistice din comună 
să prospere.    

Programul 1.2. Creşterea conectivităţii între localităţile polului de creştere;  

 

fig. 17a –rețeaua feroviară în ADIPCT cu două gări de transfer la Gara de Nord și Gara de Est 

Timișoara și o gară la Iulius Mall pentru zona centrală poate fi conectată/extinsă și la AITVT. 

fig 17b- posibilitatea de integrare a Sistemului Regional Feroviar (implicit și în comuna Ghiroda) cu 

Rețeaua de Tramvaie din Timișoara. 

Această operațiune (fig 17b) conectează 80% din populația municipiului Timișoara cu 
întreaga populație a comunei Ghiarmata.  

 

fig. 18a- rețele rutiere existente la nivelul comunei Ghiroda 

fig. 18b- rețea feroviară existentă la nivelul comunei Ghiroda, cu stațiile (gările) aferente. 

Rețeaua rutieră existentă de conectivitate între Municipiul Timișoara și comuna Ghiroda-
Ghiroda este foarte deficitară, existînd doar o singură conectare prin DN6 (fig. 18a), utilizată 
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atît de ieșirea spre autostrada A2 –București-Constanța, de ieșirea la AITVT, de ieșirea la 
centura, cît și de relația de navetism înspre/dinspre Timișoara care se desfășoara în 
majoritate cu mașini proprii (vezi fig. 22, fig. 23, fig.24). Pentru legătura rutiere Timișoara - 
Giarmata Vii situația este deasemeni deficitară, existînd doar o conexiune pe lîngă Pădurea 
Verde D64, și accesul în localitate este obstrucționată de profilul strazii Parcului -între D64 și 
Calea ferată ce trebuie traversată (fig. 18a).  

Rețeaua rutieră de conectivitate între localitățile Dumbrăvița, Giarmata Vii, Ghiarmata și 
Moșnița nu este realizată, ceea ce produce încărcarea peste măsură a sistemului rutier 
principal.  

Din punct de vedere a rețelei transportului pe șine se remarcă faptul că ambele localități, 
Ghiroda și Giarmata Vii sunt deservite de sistemul regional de căi ferate (fig. 18b), dar ele 
sunt utilizate într-o mică măsură ca transport comun conform anchetei sociale (vezi fig. 22, 
fig. 23, fig.24). 

 

 

fig. 19- existent rețele de transport în comun (autobuz/troleibuz) pe rutier la nivelul comunei Ghiroda, 

cu bazinul de acoperire la o rază de 800m. 

fig. 20- existent rețele de transport în comun pe șine (tren) la nivelul comunei Ghiroda, cu bazinul de 

acoperire al gărilor la o rază de 5.000m. 

Cele două sisteme suprapuse de transport în comun existente (fig.21) cu bazinele de absorție 
aferente, cel rutiere și în special cel feroviar, nu sunt utilizate la potențial lor pentru 
tranportul în comun în conformitate cu datele obținute prin ancheta socială (fig. 23, fig. 24, 
fig. 25). 
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fig. 21- existent suprapunere rețele de transport în comun pe șine (tren) și rutier (autobuz/troleibuz) 

la nivelul comunei Ghiroda, cu bazinul de acoperire al stațiilor pe rutier (800m) și al gărilor (5.000m). 

 

fig. 22- rețeaua de transport pietonal/velo existentă la nivelul comunei Ghiroda. 

Rețeaua de deplasare pietonală și velo (fig. 22) este deficitară prin trotuarele și a pistele de 
biciclete nerealizate în conformitate cu legislația în viguare fiind nesigură și insecurizată. 
Deasemeni nu formează un sistem continuu cu rețele similare din Timișoara.  

Pe baza anchetei sociale privind asigurarea mobilității și a securității în trafic s-au obținut 
următoarele date, care confirmă presupunerie noastre ce privesc mobilitatea și care 
demonstrarea necesității elaborării unei strategii a comunei Ghiroda împreună cu ADIPCT: 
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fig. 23- tipul de mijloc de transport utilizat pentru deplasare din Ghiroda/Giarmata în Timișoara. 

Pentru deplasarea în Timișoara respondenții au răspuns (fig.23) că utilizează de obicei în 
proporție de 88,7-89,5% mașina, de 35,5/39,5 % autobuzul (transportul public), de 
12,9/7,9% bicicleta, de 0,0/0,0% pe jos și de 0,0/2,6% cu trenul. Aceste date dovedesc 
utilizarea unor tipuri de deplasare în zonă depășite/poluante, o utilizarea nerațională, 
poluantă, scumpă a tipurilor de transport, ce produc ambuteiaje, ceea ce dovedește lipsa 
unei strategii coerente/moderne a ADIPCT în domeniu.  

 

fig. 24- tipul de mijloc de transport utilizat pentru deplasare din Ghiroda/Giarmata la locul de muncă. 

Pentru deplasarea la locul de muncă respondenții au răspuns (fig.24) că utilizează de obicei 
în proporție de 88,7/86,8% mașina, de 29,0/34,2 % autobuzul  (transportul public), de 
9,7/7,9% bicicleta, de 6,5%/0,0%  pietonalul și de 0,0/0,0% trenul. Aceste date dovedesc 
utilizarea unor tipuri de deplasare depășite, o utilizarea nerațională, poluantă, scumpă a 
tipurilor de transport, ceea ce dovedește lipsa unei strategii coerente/moderne a ADIPCT în 
domeniu.  

 

fig.25- tipul de mijloc de transport dorit pentru deplasare din Ghiroda/Giarmata în Timișoara 

Pentru deplasarea la în oraș respondenții au răspuns (fig. 25) că ar dori utilizarea în proporție 
de 54,8/65,8% a mașinii, de 51,6/68,8 %  a autobuzului, de 1,6/18,4% a trenul (ambele 
transport public), de 40,3/21,1%, a bicicletei, a mersului pe jos 0,0/0,0%. Aceste date 
dovedesc dorința locuitorilor de deplasare la locul de muncă și în Timișoara cu mijloace de 



19 
 

transport în comun sau cu bicicleta. Deasemeni se dorește reducerea deplasărilor cu mașina 
proprie. Aceste exprimări ale voinței populației dovedesc nevoia de renunțare la unele tipuri 
(mașina proprie) de deplasare existente depășite, ce presupun o utilizarea nerațională, 
poluantă, scumpă a tipurilor de transport, ceea ce dovedește lipsa unei strategii 
coerente/moderne a ADIPCT în domeniu. 

Măsura I: Realizarea unui sistem coerent de străzi rutiere de categoria I și II, de legătură 
între localitățile enunțate și de accesibilitate la zonele logistice existente (vezi fig. 26) printr-
un program comun susținut și coordonat de ADIPCT cu ajutorul transportului în comun 
integrat (pe șine și rutier) și pietonal/velo.  

Aceasta presupune pentru Timișoara: 

-realizarea centurii sud, ce pornește de la supratraversarea DN6, ajungînd pînă pe Calea 
Șagului. 

-dublarea str. Bobîlna între viitorul pod peste Canalul Bega și girația de pe DN6 (operațiune 
coordonată de ADIPCT).  

-dublarea DN6 -ieșirea Timișoara la autostradă spre București-Constanța (operațiune 
coordonată de ADIPCT) printr-o: 

---- o bretea de deservire în sud a zonei de servicii existente, de la girația propusă str. Bobîlna 
pînă la girația existentă str. Sinaia și apoi pînă la centura rutieră, între DN6 și parcelele 
industriale. Pornind de la centura rutieră pînă la conectarea la o girație nouă la schimbarea 
direcției pe DN6 se utilizează o bretea în spatele PUZ-urilor aprobate de zone de servicii.     

----- o bretea de deservire în nord a zonei de servicii existente,  printr-o bretea paralelă cu 
Calea ferată existentă (TM-București), cu acces de pe continuarea str. Bobîlna pînă la str. 
Sinaia în dreptul actualei traversări a căii ferate, închiderea traversării la barieră a căii ferate, 
apoi pînă la centura rutieră. Pornind de la centura rutieră pînă conectarea la o girație la 
schimbarea direcției pe DN6 se utilizează o bretea în spatele PUZ-urilor aprobate de zone de 
servicii. Această girație este utilizată și pentru conectarea centrului logistic existent al 
Remetei  care această bretea utilizarea doar a supratraversării de către centura 
rutieră(operațiune coordonată de ADIPCT).   

 

fig. 25a- model dublare cu o bretea de deservire a unei artere principale de transport rutier  -Hefei, 

Anhui, China 
https://www.facebook.com/LandscapeArchitectsPage/photos/a.414474606982.203397.401951976982/10154593128371983/?type=3&the

ater 

https://www.facebook.com/LandscapeArchitectsPage/photos/a.414474606982.203397.401951976982/10154593128371983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LandscapeArchitectsPage/photos/a.414474606982.203397.401951976982/10154593128371983/?type=3&theater
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-dublarea DN6 la nord de extinderea căii ferate existente. Această descărcare directă din A2 
poate continua pînă pe str Demetriade în Timișoara. 

Aceasta presupune pentru Giarmata Vii:  

-conectare Dumbrăvița - continuare (cu subtraversarea CF Lipova) pînă la Dumbrăvița pe 
lîngă Pădurea Verde D64  (operațiune necesară pentru eliminarea sttrangulării de pe str. 
Parcului și a traversărilor la nivel a Căii Ferate existente).  

-continuarea str. Albatros pînă la centura rutieră existentă, traversarea ei printr-un giratoriu, 
și alimentarea noi zone de servicii care nu are accesibilitate rutieră (operațiune coordonată 
de ADIPCT).  

-realizare de străzi perpendiculare pe D64 ce se pot conecta la posibila nouă Gară feroviară a 
Ghirodei. 

Aceasta presupune pentru Ghiroda:  

- conectare Timișoara -unirea str. Canalul Bega (zona Plopi-Timișoara) cu traversarea prin 
podul peste Canalul Bega (continuare în Ghiroda a str. Victoria) și continuarea de a lungul 
Canalului prin subtraversarea Centurii Sud aflată în studiu-operațiune coordonată de 
ADIPCT. 

-continuarea str. Victoria-Ghiroda pînă la Drumul Ghirodei-Moșnița (ATENȚIUNE – există o 
necolerare majoră a acestei conexiuni-operațiune coordonată de ADIPCT). 

-realizarea unei artere rutiere ce separă zona industrială/de servicii de pe DN6 și zonele 
rezidențiale rezultate din extinderea localității Ghiroda. 

-realizarea unor artere rutiere perpendiculare pe artera anterioară ce se leagă de str 
Ghirodei – str Dunării.   
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fig. 26- propunere rețeaua majoră rutieră cu legături între com Ghiroda și Timișoara, Dumbrăvița și 

Moșnița 

Măsura II: Conectarea feroviară a AITVT la sistemul regional feroviar (cu acoperirea a peste 
80% din locuitorii Regiunii cu gări locale cu rază de acțiune de sub 5km), dublată de 
conectarea acestuia la sistemul de tranport urban timișorean pe șine/tramvaie ce trebuie să 
se închidă prin extindere pe str. Divizie 9 Cavalerie și pe Calea Bogdăneștilor (cu acoperirea a 
peste 80% din populația urbană a Timișoarei la stațiile aferente cu rază de acțiune de 800m). 
Această operațiune de integrare poate transforma ADIPCT în cel mai ecologic și modern 
sistem de mobilitate din Europa Centrală (vezi fig. 17b și fig. 27).  
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fig. 27- extindere rețeaua  feroviară între com Ghiroda și Timișoara la nivelul comunei Ghiroda, cu 

bazinul de acoperire al gărilor la 5.000m. 

Cele patru Gări din această zonă, una în zona bazei spotive/militare la inflexiunea căii ferate 
spre Lipova, cea de a două la cea existentă în Giarmata Vii, una nouă la aeroport (AITVT) și 
una în dreptul Ghirodei (cu acces rutier de pe str. Căprioarei), necesită parking-uri locale 
pentru mașini și velo, cu accentul asupra celui de la AITVT care se transformă în Park&Ride. 

 

Programul 1.3.  Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţii şi transport în 
interiorul localităţilor. 

Prin expansiunea sălbatică a localităților sistemul coerent de comunicații și de transport în 
interiorul localităților din UAT com Ghiroda este s-a transformat în unul incoerent.   

Masură: Trebuie stabilită în cadrul viitorului PUG o ierarhie clară a priorităților între 
modalitățile de transport (cu acțiuni aferente) și anume: mobilitatea pietonală; mobilitatea 
cu bicicleta –bike; mobilitatea transportului în comun; distribuția urbană a bunurilor; 
mobilitatea transportului privat. 

Primele două priorități și anume mobilitatea pietonală și cea cu bicicleta nu sunt trasate în 
strategia ADIPCT. Nici în cazul UAT Ghiroda nu s-a acordat o atenție sporită acestor 
modalități de transport (vezi fig. 20). 
Nici cea de a treia prioritate și anume transportul în comun situația nu se prezintă în bune 
condiții conf. anchetei sociale care demonstrează alte preferințe decăt cele utilizate în 
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prezent –mașina proprie (fig. 28). Pe baza anchetei sociale privind asigurarea mobilității și a 
securității în trafic s-au obținut următoarele date: 

 
fig.28- tipul de mijloc de transport dorit pentru deplasare în interiorul localității Ghiroda/Giarmata 

 

Pentru deplasarea în interiorul localității Ghiroda/Giarmata Vii respondenții au specificat (fig. 
28) că ar prefera utilizarea în proporție de 46,8/34,2% mersul pe jos, de 32,3/34,2%  mersul 
cu bicicleta, de 79,0/76,3% mersul cu mașina proprie, și doar de 19,4/21,1%  mersul cu 
transportul public. Aceste date dovedesc o dorință mărită a locuitorilor de deplasare în 
localitate pe jos, velo și cu mijloace de transport în comun.   
 

 
fig. 29–propunere rețeaua pietonal/velo pentru deplasarea în interiorul localităților 

Masură I: Pentru a ne încadra în ierarhia propusă de noi referitoare la tipul de deplasare în 
interiorul localităților, am sugerat în fig. 29 o rețea majoră de piste de biciclete și pietonale 
care să fie paralelă cu coridoarele ecologice de pe lîngă canalelel de desecări.  Această rețea 
este interconectată prin pasarele pietonale ce sub/supra traversează Coridorul Feroviar 
European și centura rutieră. 
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fig. 29a- model de trotuar/piste de bicicletă pe lîngă un canal de desecări transformat în culoar 

ecologic-  Park Killesberg 
 

Masură II:  Pentru a ne încadra în ierarhia propusă de noi referitoare la tipul de mobilitatea- 
transportului în comun, transportului privat și distribuția urbană a bunurilor, trebuie să se 
respecte ce a fost deja enunțat la Programul 1.2. Creşterea conectivităţii între localităţile 
polului de creştere;  

Programul 1.4. Asigurarea mobilităţii şi a securităţii în trafic;  

În prezent există o disfuncționalitate majoră la traversările dintre rețeaua majoră rutieră și 
cea feroviară. Masură: rezolvarea acestor disfunctionalitati presune realizarea unei pasarele 
pietonale ecologice peste DN6 în dreptul girației dintre aceasta și str Sinaia și una peste 
centura rutieră (fig.29a).  

 

fig. 29a- model paraselă ecologică Vancouver Land Bridge, in Vancouver, USA. 
https://www.facebook.com/LandscapeArchitectsPage/photos/a.414474606982.203397.401951976982/10154593128371983/?type=3&the

ater 

 

https://www.facebook.com/LandscapeArchitectsPage/photos/a.414474606982.203397.401951976982/10154593128371983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LandscapeArchitectsPage/photos/a.414474606982.203397.401951976982/10154593128371983/?type=3&theater
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Programul 1.5. Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun nepoluant la 
nivelul polului de creştere. 

În conformitate cu ancheta socială au rezultat următoarele date și percepții: 

 

fig. 30- percepția asupra transportului în comun din cadrul localității Ghiroda/Giarmata Vii 

Referitor la calitatea transportului în comun pentru Ghiroda/Giarmata Vii (fig 30), rezultă că 
el este perceput în proporție de 52/48%  ca nesatisfăcător și 37/34% total nesatisfăcător.  

 

fig. 31- percepția asupra existenței unei stații de autobuz/taxi în proximitatea locuinței 

Referitor la proximitatea față de locuința proprie a unei stații  de autobuz/taxi pentru 
Ghiroda/Giarmata Vii, rezultă că ea este percepută în proporție de 69,4/60,5%  ca foarte 
important (fig. 31).  

Măsură: În conformitate cu rezultatele din anchetele sociale referitoare la transportul în 
comun rutier și pe șine se propun soluțiile deja prezentate la : 

a. transportul în comun pe rețeaua feroviară: 

 

fig. 33- extinderea rețelei feroviare ce traversează Timișoara pînă la AITVT 
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Extinderea rețelei feroviare regionale (cu cele 9 direcții) pînă la AITVT, poate fi utilizată 
pentru deplasări  la distanțe regionale, dar și pentru a ajunge în Timișoara la puncte 
strategice precum la Gara de Est, Gara Nord (ca puncte de interschimb cu rețeaua urbană de 
tramvaie) și la Iulius Mall pe str Demetriade (pentru accesul în zona centrală a Timișoarei). 

Extinderea transportul în comun pe rețeaua rutieră (autobuz și troleibuz) se conectează în 
nodurile de schimb din Timișoara la Pădurea Verde-str. Ștrandului/UMT, str. Dorobanți 
pentru partea nordică a Timișoarei, str. Canal Bega-Plopi pentru partea sudică a Timișoarei 
(fig. 34).    

 

fig. 34- extinderea rețelei de transport în comun pe rutier (autobuze/troleibuze) ce se conectează în 

nodurile de schimb din Timișoara la Pădurea Verde-str. Ștrandului/UMT, str. Dorobanți (partea 

nordică a Timișoarei), str. Canal Bega-Plopi (partea sudică a Timișoarei). 

 

fig. 35- rețeaua de transport în comun (autobuz și troleibuz) și rețea feroviară  pe rețeaua rutieră 
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Acoperirea accesibilității facile prin transportul în comun a locuințelor din UAT Ghiroda la o 
distanță de 800m față de stațiile autobuz/troleibuz și de 5km față de stațiile CF acoperă 
întreaga comunitate, inclusiv accesibilitatea la locurile de muncă.    

Proiect 2 Modernizarea  şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare şi energetice în 
vederea reducerii disparităţilor dintre oraş şi zona sa de influenţă;  

Programul 2.1. Asigurarea accesului localităţilor polului la sistemele centralizate de 
alimentare cu apă potabilă, de colectare şi tratare a apelor uzate;  

Lungimea conductelor de canalizare a comunei Ghiroda este de 20,8 km, iar a conductelor 
de distribuție a gazelor este de 30,3 km. Se observă că în problema canalizării, autoritatea 
locală a făcut demersuri  remarcabile în ultima perioadă pentru a crește lungimea totală a 
conductelor, înregistrându-se o creștere cu 12,8 km în anul 2015 comparativ cu anul 2012.  

Cu toate acestea percepția locuitorilor referitoare la aceste facilități edilitare obligatorii unei 
localități civilizate sunt total diferite. Astfel pare neverosimil procentajul celor neconectați la 
rețeaua centrală de canalizare de 11,2% pentru Ghiroda și 60,5% pentru Giarmata Vii (fig. 
36). Procentajul ridicat al respondenților care nu sunt mulțumiți de situația canalizării/apă în 
sistemul centralizat reprezintă o problematică importantă, ce trebuie analizată cu atenție de 
forurile locale.  

 

fig.36- percepția locuitorilor asupra sistemului centralizat de canalizare pe localități 

Ghiroda/Giarmata Vii 

Percepție negativă asupra sistemului centralizat de canalizare menajeră (fig. 36). este și mai 
alarmantă față de intinderea acestei rețele (fig. 38). 

În cadrul dezbaterilor publice a rezultat că o parte a locuitorilor localităților Ghiroda și 
Giarmata Vii devarsă apa uzată în canalele de desecări existente din interiorul 
localităților,provocînd mirosuri neplăcute și grave probleme ecologice.  Se remarcă în fig. 39 
lipsa racordării AITVT și a altor dezvoltări de servicii logistice și de producție la rețeaua de 
canalizare centralizată, fapt deosebit de grav. Această situație este urgența maximă a 
Consililiului Județean și a furnizorului de servicii ACVATIM.   
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fig.37- percepția locuitorilor asupra sistemului centralizat de apă  pe localități Ghiroda/Giarmata Vii. 

Această percepție negativă asupra sistemului centralizat de apă este în totală contradicție cu 
eforturile administrației locale de acoperire a aproape întreagii suprafațe construite a celor 
două localități aparținătoare (fig . 37).  

 

fig.39- sistemul existent centralizat de retele de apă si zonele acoperite pe localitățile Ghiroda și 

Giarmata (sursă ACVATIM și dezbaterea publică) 

fig.40- sistemul existent centralizat de retele de canalizare menajeră si zonele acoperite pe localitățile 

Ghiroda și Giarmata (sursă ACVATIM și dezbaterea publică) 

Măsură: 1. contactarea furnizorului ACVATIM de către reprezentanții CL Ghiroda pentru 
obținerea informațiilor asupra celor racordați la apă și canal din comuna Ghirada. 

                 2. întocmirea unui HCl care să prevadă etapizat (prin creștere anuală progresiv), 
mărirea taxelor/impozitelor pentru imobilele ce nu sunt racordate la rețeaua centralizată de 
apă și canal. 

                 3. urgentarea racordării AITVT la rețeaua de canalizare centralizată. 
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 Programul 2.2 Echiparea teritoriului polului de creştere cu sisteme energetice moderne şi 
sustenabile;  

În conformitate cu ancheta socială, percepția locuitorilor asupra alimentării cu gaz (fig .41) și 
energie electrică (fig. 42) este: 

 

fig. 41- percepția locuitorilor asupra sistemului centralizat de alimentare cu gaz pe localități 

Ghiroda/Giarmata Vii. 

 

 

fig.42- percepția locuitorilor asupra sistemului centralizat de alimentare energie electrică pe localități 

Ghiroda/Giarmata Vii. 

Deși rețele de electrice și gaz (marcate în fig. 43 și fig. 44) demonstrează o distribuție 
rezonabilă în conformitate cu datele anchetei sociale apare NEMULȚUMIREA populației 
referitoare la alimentarea cu energie electrică ce se datoreasă lipsei de posturi trafo, ce nu 
au ținut cont de dezvoltarea localitățiilor comunei. 
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fig.43 - sistemul existent centralizat de retele de gaze si zonele acoperite pe localitățile Ghiroda și 

Giarmata (sursă EON/DISTRIGAZ și dezbaterea publică). 

fig.44- sistemul existent centralizat de retele electrice si zonele acoperite pe localitățile Ghiroda și 

Giarmata (sursă ENEL și dezbaterea publică). 

Măsură: contactarea furnizorului ENEL de către reprezentanții ADIPCT în mod general și în 
mod particular de către CL Ghiroda. 

Program 2.3. Creşterea eficienţei energetice prin promovarea energiilor alternative. 

Conform standerelor EU, datorită schimbărilor climaterice preconizate, ADIPCT și comuna 
Ghiroda este obligată să genereze a 20% din energie din surse regenerabile și să crească cu 
20% eficiența energetică.  

Acest program nu este tratat corespunzător de Regiunea de Dezvoltare, județul Timiș, 
ADIPCT (împlicit comuna Ghiroda). În cadrul dezbateriilor publice s-au remarcat anumiți 
proprietari de imobile rezidențiale care au apelat individual la programe pentru promovarea 
energiilor alternative și dorința lor de terase înierbate. 

 

fig. 43a- model terasă înierbată 

Măsură: ADIPCT împreună cu CL Ghiroda trebuie să întocmească un regulament de 
scutire/reducere de impozite pentru cei ce utilizează energii alternative.   
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Proiect 3. Asigurarea circulaţiei rapide şi eficiente a informaţiei  

Programul 3.1 Asigurarea infrastructurii tehnice pentru transferul şi prelucrarea 
informaţiei;  

În conformitate cu ancheta socială, percepția locuitorilor la conexiunea la internet (fig. 45) 
este de satisfacție pentru 72,6/44,8% . Nemulțumirea de la Giarmata Vii corespunde 
acoperirii pe teren  arețelei 4G (fig. 46). 

 

fig.45- percepția asupra calității conexiunii la internet 

 

fig.46- sistemul existent centralizat de retele informatice de tip 4D  (zona albă cu o acoperire bună) 

Interesant este că acoperirea cea mai bună este în zona nelocuită a celor două localități (fig. 
46) cu precădere la Giarmata Vii. Locuitorii care ar trebui să fie primii beneficiari ai unei 
acoperiri satisfăcătoare de o infrastructură tehnică modernă pentru transferul şi prelucrarea 
informaţiei ce asigură o circulaţiei rapidă şi eficientă a informaţiei. 

Măsură: ASPCT împreună cu CL Ghiroda trebuie să insiste pe lîngă furnizorul de servicii 
aferente pentru o distribuție democratică a infrastructurii aferente. 
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Programul 3.2  Implementarea de sisteme informatice pentru prelucrarea datelor;  

Întrucît ridicarea topo necesară finalizării clarificării tipurilor de proprietate de pe teritoriul 
comunei, în conformitate cu  L350/2016 și Ord. 35/2016, referitoare la Legea 7/1996 privind 
aplicarea legislației cadastrului, în conformitate cu Ordinul Direcției Generale al ANCPI nr. 
700/2014 din 26.11.2015 nu este realizată, acest program pune în pericol racordarea 
comunei la standardele europene de realizare a sistemului GIS.  

 Măsură: ADIPCT împreună cu CL Ghiroda trebuie să finalizeze/avizeze  pînă la sfîrșitul anului 
2017 această ridicare topo, pentru a trece la faza următoare de implementare a GIS-ului. 

Programul 3.3  Integrarea infrastructurilor de comunicaţii, hardware şi software. 

Prin integrarea infrastructurii de comunicații, hardware și software nu trebuie să înțelegem 
cumpărarea de tehnologie smart, ci de a permite colectarea datelor necesare specialiștilor, 
politicienilor ce întocmesc politici de dezvoltare urbană să înțeleagă și să modeleze mediul 
pentru a face față noilor provocări.   

Nevoia de integrare a datelor este necesară pentru a optimiza infrastructura de transport, 
energetică, edilitară, ecologică pentru a crea o localitate sustenabilă cu un mediu social 
favorabil progresului. 

 

OBIECTIV 3 ASIGURAREA UNUI MEDIU SOCIAL, INTERCULTURAL, COEZIV, ȘI STABIL, 

FAVORABIL PROGRESULUI  

Proiect 1. Dezvoltarea sistemului educaţional performant, adaptat cerinţelor societăţii 
cunoaşterii şi nevoilor pieţei forţei de muncă;  

Dotările și mentalitățile cu privire la sistemul educațional din comuna Ghiroda (ca în toată 
România) sunt învechite, neadaptate cerințelor societății cunoașterii și a nevoilor forței de 
muncă. La nivelul comunei există un număr 1 scoala, 2 gradinite si  un număr de 3 biblioteci 
în care există 14.893 de volume. Numărul volumelor a crescut în perioada 2011-2015. La 
nivelul anului 2013 existau 12.694 de volume cu 15% mai puține decât în anul 2015.  

Masură: La nivelul AIPCT și al Consiliul Local Ghiroda există datoria de a se adapta la procesul 
modern de învățămînt ceea ce rezultă și din percepția locuitorilor conform anchetei sociale.   

Program 1.1. „Centru Universitar de Excelenţă Timişoara”- factor primordial de sprijin 
pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare; Prezenta numarului de studenti în 
Timișoara cu resedință în comună.  

Deși acest program pare să fie doar apanajul Municipiului Timișoara, este nevoie de un efort 
al comunei remarcabil pentru a asigura un navetism corespunzător spre Timișoara pentru 
tineretul din localitate ce dorește accesul la studii superioare.    

Program 1.2. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale;  

Conform anchetei sociale percepția locuitorilor activi pe acest domeniu este: 
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fig. 47 -percepția de avea o unitate de învățămînt lîngă locuință pentru locuitorii activi din Ghiroda și 

Giarmata Vii. 

Apropierea grădiniței și a școlii de locuință este percepută (fig. 48) majoritar foarte 
importantă cu 54,8/57,9%.  

 

fig.48- unitatea de învățămînt frecventată a copiilor locuitorilor din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Prin dezvoltările imobiliare făcute în ultimii ani, distanța pietonală de la locuințe pînă la 
grădiniță sau școală s-a mărit nepermis (la mult peste norma acceptabilă de 500m). Această 
distanță de parcurs pentru copii este și mai problematică pentru că ei trebuie să traverzeze 
drumuri naționale, căi ferate, etc. Acestea împreună cu calitatea sistemului de învățămînt au 
determinat ca peste 80% din copii să meargă la grădiniță și la școală la Timișoara ceea ce 
reprezintă un procentaj alarmant pentru sănătatea socială a comunei (fig. 48). 

Masură: Urgentarea realizării unui studiu preliminar PUG Ghiroda pe această temă. În cadrul 
PUG- ului trebuie să se realizeze o strategie: 

1. de implantare la distanțe rezonabile a școlilor și grădinițelor, la distanțe pietonale de 
sub 500m și fără traversarea unor străzi de cat I și II. 

2. de  atragere de educatori/profesori de calitate în comună, ce să producă absolvenți 
competitivi. 

Program 1.3. Crearea cadrului social şi pedagogic propice pentru asigurarea accesului la 
educaţie şi formare profesională. 

Azi învățatul este individualizat și are loc în multiple locații în același timp (școala, acasă, 
online, și în alte instituții-muzee, galerii, clădiri civice); Azi școala oferă curricule ce 
stimulează explorarea și găsirea de noi oportunități; Azi profesorii sunt facilitatori pentru 
învățare, cu o mentalitate flexibila; Azi tehnologia este inclusă în sălile de clasă, pentru a 
rezista marilor schimbări ale lumii; Azi școala include cursuri online și jocuri; Azi cursurile 
tradiționalele sunt înlocuite de Open Sources și de E- textbooks; Azi  curricula este implicată 
în lumea educațioanală reală, incluzind atît mentori teoretici cît și practicieni; Azi școala este 
bazată pe învățarea și integrarea în viață a competentelor; Azi învățatul este adaptat pentru 
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pregătirea de profesii care nu există încă;  Azi grupurile de învățare în comunități mici și în 
programe de școlarizare acasă sunt fapte comune déjà; Azi programul “after school” se face 
în școli sau în alte facilități, cu subiecte diferite, de la grădinărit pînă la tehnologii emergente 
(sursa: Lehna Malmkvist, Freija van Duijne, David Beurle (2015) CITIES OF THE FUTURE - 
ANTICIPATING TRENDS AND POSSIBILITIES WWW.FUTURE–IQ.COM). 

Masură: La nivelul ADIPCT și al Consiliul Local Ghiroda există datoria de a se adapta la 
procesul modern de învățămînt ceea ce rezultă și din percepția locuitorilor conform anchetei 
sociale. 

Proiect 2. Introducerea Polului de Creștere Timişoara în circuitul cultural european;  

Programul prin care Polul de Creștere Timișoara a dobîndit titlul de Capitală Culturală 
Europeană TM 2021 s-a bazat pe cooperarea cu zeci de localități din PCT. 

Ținînd cont de prevederile din programul TM 2021, canalul Bega este prioritate absolută pe 
care s-a clădit programul TM 2021 “Va fi redefinit rolul Canalului Bega de la cel de ruta 
comercială într-unul ce conectează idei și oameni peste teritorii și granițe”. Traseele velo pe 
malul Canalului Bega trec prin comuna Ghiroda, ceea ce presupune întărirea lor. 

Masură : La nivelul AIPCT și al Consiliul Local Ghiroda există datoria de a solicita încluderea la 
negocierea programului și a comunității locale. 

Program 2.1. Punerea în valoare a  patrimoniului cultural mobil şi imobil;  

Masură: La nivelul AIPCT și al Consiliul Local Ghiroda este obligația ca în cadrul noului PUG să 
fie întocmit un studiu referitor la patrimoniu cultural imobil și mobil. Trebuie alcătuit un 
caiet de icase tradiționale, urmat de un regulament care să cuprindă asimilarea acestor 
tradiții.  

Program 2.2. Valorificarea multiculturalităţii şi interculturalităţii – caracteristici definitorii 
ale zonei   

În urma recensământului din anul 2011 locuitorii comunei sunt români (89,76%) și în 
minoritate maghiari (4,11%). Dintre locuitorii comunei, pentru 3,84% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere religios, majoritatea locuitorilor 
sunt ortodocși (78,76%), dar există și minorități de penticostali (7,32%), romano-catolici 
(5,69%) și baptiști (1,6%). Pentru 4,39% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională. 
Masură: În conformitate cu noile evoluții europene este indicată REINTRODUCEREA 
MULTISUBCULTURALITĂȚII (existența mai multor subculturi în cadrul aceleiași 
macrocomunități) și REDUCEREA/ELIMINAREA INTERCULTURALITĂȚII (omogenizare socială 
fundamentată etnic) pînă în 2020; 
 

 

 

 

 

http://www.future–iq.com/
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Program 2.3.  Diversificarea instituţiilor şi a ofertei culturale (muzicale, literare, a artei 
spectacolului şi a artelor plastice). 

 

fig. 49 -percepția asupra unei unității de cultură pentru locuitorii activi din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Deși cu privire la existența casei de cultură, bibliotecii și a unui centru de activități recreative 
(fig. 49)  percepția este foarte favorabilă 77,4/68,4% , ea nu ține cont de modificările majore 
ce se petrec în Europa în domeniu.  

Totuți trebuie să subliniem următoarele: în comuna Ghiroda există trei ansambluri folclorice: 
„Datina”, „Cununa Timişului” şi „Flori din câmpie” din Giarmata Vii. Ansamblul de obiceiuri şi 
tradiţii „Datina” din Ghiroda s-a înființat în anul 2008 și prezintă o preocupare intensă față 
de păstrarea tradiţiilor şi conservarea lor, trâind momentele interpretării într-un mod 
aproape profesionist, uimind deseori publicul şi juriul. Acest ansamblu „Datina” este format 
din 13 perechi de dansatori (soţ şi soţie) şi copiii acestora, iar vârstele sunt cuprinse între 7 şi 
68 de ani. Ansamblul „Cununa Timișului” s-a înființat în anul 2008 având ca obiectiv 
valorificarea zestrei folclorului bănăţean. Ansamblul „Flori din câmpie” a luat fiinţă la 12 
august 2003, fiind format inițial din câteva perechi de copii de grădiniţă. A participat încă din 
primul an la festivaluri, concursuri şi alte acţiuni ale Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului 
Timiş. Ulterior în componența acestuia au existat și tineri, fiind în prezent un exemplu de 
păstrare a obiceiurilor Banatului.  

Masură: ținînd cont de noul tip de învățămînt ce se figurează în Europa (vezi comentariu la 
programul 1.3.), este obligatoriu modernizarea activității culturale din comună și urgentarea 
realizării unui studiu preliminar PUG Ghiroda pe această temă. 

Proiect 3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială;  

Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială este o problemă 
națională,  regională, județeană și a ADIPCT, și evident este importantă și în poziția/percepția 
comunității locale.  

Program 3.1. Dezvoltarea echilibrată în teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru 
desfăşurarea actului medical şi dotarea cu echipamente performante;  

Conform anchetei sociale pentru acest domeniu au rezultat: 
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fig. 50- percepția asupra urgențelor medicale pentru locuitorii din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Numărul respondenților cu privire la existența urgențelor medicale în localitate, este mai 
degrabă nefavorabilă (fig.50).   

 

fig. 51 - percepția asupra unui cabinet medical pentru locuitorii din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Percepția asupra existenței unui cabinet medical în fiecare localitate (fig. 51) este deosebit 
de importantă pentru locuitori (90,3/84,2%).  

Masură: Consiliul Local Ghiroda trebuie aprobe HCL necesare pentru ca să asigure spațiul și 
specialiștii necesari pentru cabinete medicale pentru ambele localități.   

Program 3.2.  Crearea unui sistem de servicii medicale de prevenţie şi tratament umanist, 
orientat spre pacient; 

 

fig. 52- percepția asupra necesității unei farmacii pentru locuitorii din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Percepția asupra existenței unei farmacii în fiecare localitate (fig. 52) este deosebit de 
importantă pentru locuitori activi al comunei (87,1/94,7%).  

Masură: Consiliul Local Ghiroda trebuie să asigure spațiul și specialiștii necesari pentru 
ambele localități prin politici adecvate.   
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Program 3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite 
şi accesibile tuturor categoriilor sociale.  

 

fig. 53- Percepția asupra serviciilor de Poștă pentru locuitorii din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Nemulțumirea locuitorilor din Giarmata VII față de existența unui serviciu de poștă (fig. 53) 
este de 86,8%, ceea ce trebuie să pună pe gînduri oficialitățile locale.   

Masură:  La nivelul AIPCT și al Consiliul Local Ghiroda există datoria de a solicita Poștei 
Române instituirea unui punct postal în Giarmata Vii. 

 

fig. 54- Percepția asupra aparteneței la localitate pentru locuitorii din Ghiroda și Giarmata Vii. 

Percepția de aparteneță/mîndrie la localitatea de reședință (fig. 54) este mult peste media 

obișnuită din România. 

Măsură: Această mîndrie trebuie menținută/dezvoltată prin toate deciziile CL și a 

comnunității.  

 

OBIECTIV 4 - REALIZAREA UNUI HABITAT ECOLOGIC, CONFORTABIL ŞI ATRACTIV 

Proiect 1. Dezvoltarea unei zone  urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul Polului 

de Creştere Timişoara;  

Întrucat nici în cadrul PATJ Timiș, nici în cadrul PUG-ului Timișoara- în curs de elaborare, nu 
există o abordare întegrată în ceea ce privește dezvoltarea unei zone unitare, coerente și 
moderne a întreg teritoriul al Polului de Creștere Timișoara, situația pentru comuna Ghiroda 
prezintă o serie de disfuncționalități majore, enumerate anterior. Aceste disfuncționlități au 
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determinat o discrepanță între dezvoltarea echilibrată a unor comune aparținătoare ADIPCT 
și o necorelare de infrastructură de mobilitate, edilitară, ecologică etc. ce are repercursiuni 
greu de remediat în timp.  

Masură: Se propune reactivarea ADIPCT într-un mod democratic, pentru rezolvarea acestor 
disfuncționalități. 

Program 4.1. Abordarea integrată a dezvoltării urbanistice a PCT; 

Întrucît nici în cadrul PATJ Timiș, nici în cadrul PUG-ului Timișoara în curs de elaborare nu 
există o abordare întegrată în ceea ce privește dezvoltarea spațial urbanistică a Polului de 
Creștere Timișoara situația prezintă o serie de disfuncționalități majore, cu efecte asupra 
calității vieții pentru locuitorii comunei Ghiroda. 

În ancheta socială pe anumite probleme, în ambele localități se remarcă o serie de 
probleme: 

 

fig.55- percepția aspra calității vieții prin liniștea în zona de locuit. 

Conform fig.55 liniștea din zona de locuit a locuitorilor activi din comună este un indicator 
foarte important peste 80%.  

Măsură: În cadrul viitorului PUG al comunei, trebuie realizată o împărțire a localităților 
aparținătoare în Unități Rezidențiale de Referință (UTR) care să nu fie traversate de circulație 
rutieră majoră, adică să se permită circulația rutieră cu doar 30km/h. 

 

fig. 56- percepția aspra calității vieții prin prezența unor peisaje agreabile în zona de locuit. 

Conform fig. 56 prezența unor peisaje agreabile în zona de locuit a locuitorilor din comună este un 
indicator foarte important de peste 81%.   

Măsură: În cadrul viitorului PUG trebuie realizat o împărțire a zonelor rezidențiale pe Unități de 
Vecinătate (UdV) și Unități Teritoriale de Referință (UTR), care să fie delimitate prin elemente 
naturale (posibil canale de desecări existente). Aceste UdV și UTR trebuie să aibă o accesibilitate 
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facilă la perdele ecologice verzi-albastre formate de canalele de desecări bordate de perdele 
forestiere (vezi modelul din fig. 57). 

 

fig. 57- model -perdele forestiere de a lungul canalelor de desecări (sursa 

https://www.facebook.com/catalindrulausr/photos/a.1000350220110740.1073741828.990747367737692/1018911458254616/?type=3&t

heater) 

 

Program 4.2. Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale municipiului Timisoara, 
nucleul Polului de Creştere; 

În cadrul strategiei ADIPCT în acest domeniu, s-a acordat o atenție mărită pentru refacerea 
zonei centrale a Timișoarei, dar nu s-a realizat nici o strategie asupra mobilității locuitorilor 
aparținători ADIPCT ce să le permită un acces favorabil și ușor în zona centrală Timișoara.  

Măsură: Conform fig. 17a și fig. 17b accesibilitatea locuitorilor din comuna Ghiroda în zona 
centrală Timișoara se poate face prin integrarea rețelei feroviară existente din ADIPCT (cu 
două gări de transfer la Gara de Nord și Gara de Est Timișoara și o nouă gară la Iulius Mall 
pentru zona centrală) la rețeaua de Tramvaie din Timișoara existente și care trebuie extinsă. 

Este sarcina CL Ghiroda să facă presiuni în ADIPCT pentru realizarea acestui deziderat. 

Program 4.3. Dezvoltarea policentrică a teritoriului Polului de creştere, regenerarea 
centrelor civice ale cartierelor oraşului şi ale comunelor din arealul de influenţă; 

Întrucît nici în cadrul PUG-ului Timișoara în curs de elaborare nu există o abordare întegrată 
în ceea ce privește dezvoltarea policentrică a ADIPCT și de creștere a calității spațiilor publice 
(de tip piață publică) ca centre ierarhice de coagulare a vieții comunitare pentru fiecare 
localitate aparținătoare ADIPCT-ului (în cadrul studiului zonei periurbane), situația în acest 
domeniu prezintă o serie de disfuncționalități majore. 

Conform anchetei sociale, rezultatele au fost următoarele:  

https://www.facebook.com/catalindrulausr/photos/a.1000350220110740.1073741828.990747367737692/1018911458254616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/catalindrulausr/photos/a.1000350220110740.1073741828.990747367737692/1018911458254616/?type=3&theater
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fig. 58  –percepția localnicilor față de centrul localității. 

Evaluând centrul localității (fig. 58), respondenții nu manifestă un grad ridicat al satisfacției 
considerând nucleul nefavorabil.  Activitățile de îmbunătățire sunt o necesitate la nivelul 
fiecărei localități. 

Masură: este nevoie de un studiu privind regenerarea centrelor civice a celor două localități 
și dacă este cazul să se adauge în fiecare localitate un centru secundar în extinderile nou 
dezvoltate.  

 

Proiect 2. Asigurarea calităţii mediului la standardele UE;  

 

fig. 59 - percepția localnicilor față de existența arborilor și al parcurilor/locuri de joacă pentru copii în 

localitate. 

Conform anchetei sociale răspunsul locuitorilor (fig. 59) a fost covărșitor de cca 90% în 
favoarea prezenței arborilor și a parcurilor/ locuri de joacă pentru copii în localitate.  

Masură: în cadrul PUG- ului este nevoie de un studiu privind realizarea perdelelor forestiere, 
ce pot cuprinde parcuri cu locuri de joacă pentru copii de a lungul canalelor de desecări din 
cele două localități și din exterior (vezi modelul din fig. 60). La aprobarea PUZ-urilor 
procentul de spații verzi trebuie alocat în dreptul canalelor de desecări existente pentru a 
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realiza acest coridor ecologic. În Regulamentul Local Urbanistic, ce se va întocmi pentru noul 
PUG este obligatorie menținerea acestei reglementări referitor la culoarul ecologic și  
adîncimii curții ca zonă neconstruibilă de minim 10m.  

 

fig.60- model -perdele forestiere, parcurilor/locuri de joacă pentru copii de a lungul canalelor de 

desecări Giarmata http://renasterea.ro/fabulos-trenulet-pentru-copii-intr-o-localitate-de-langa-

timisoara-traseul-va-avea-15-kilometri-si-cateva-statii/ 

 

Conform standerelor EU, datorită schimbărilor climaterice preconizate, ADIPCT și comuna 
Ghiroda este obligată să reducă cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră cu 20% (sau 
chiar 30%) comparativ cu anul 1990. 

Pe lîngă aceasta sarcină europeană generală, zona ADIPCT este vulnerabiăl la praful ce vine 
din partea de nord/vest/sud din cîmpia timișană.  

 

fig. 61  – percepția asupra prafului și a murdăriei în localitate 

Un procentaj de 45% dintre respondeți sunt nemulțumiți de existența prafului la nivelul 
comunei (41,9/50,0% pe localități)  

Măsură: această deficiență poate fi rezolvată prin plantarea unor perdele forestiere verzi 
majore (fig. 62) și a unora locale care să împiedice răspândirea prafului de pe terenul agricol 
dintre localități. 

http://renasterea.ro/fabulos-trenulet-pentru-copii-intr-o-localitate-de-langa-timisoara-traseul-va-avea-15-kilometri-si-cateva-statii/
http://renasterea.ro/fabulos-trenulet-pentru-copii-intr-o-localitate-de-langa-timisoara-traseul-va-avea-15-kilometri-si-cateva-statii/
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fig. 62- propunerea de realizare a unor culoare ecologice majore în jurul canalelor de desecări. 

 

fig. 63  – percepția asupra poluării în localitate. 

Un procentaj de 83,9/89,5% dintre respondeți consideră existența poluării la nivelul comunei 
ca un element foarte important (fig. 63). Aceasta se datoreză lipsei unor perdele verzi care să 
împiedice răspândirea prafului de pe terenul agricol dintre localități, dar și a deversărilor 
apei menajere în canalele de desecare din intravilan. 

 

 

fig. 64  – percepția asupra curățenii stradale în localitate. 
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Respondenții din Giarmata Vii înregistrează (fig. 64) un procentaj mai mare al celor total 
nesatisfăcuți referitor la curățenia de pe străzile comunei (47%) față de cei din Ghiroda 
(33,9%). 

Măsură: CL Ghiroda trebuie să întocmească o strategie integrată referitoare la curățenea pe 
străzile din comună ce să cuprindă realizarea de căte oficialitatea locală de trotuare/piste 
velo, reabilitarea canalelor de desecări, aliniamente de arbori. Pentru aceasta trebuie să se 
realizeze o prioritizare a realizării acestor investiții. Deasemeni CL Ghiroda trebuie să 
stabilească responsabilitățile locuitorilor din comunitate asupra aportului acestora la 
curățenea pe domeniul public din fața casei lor.  

Din perspectiva zgomotului, locuitorii comunei sunt parțial nemulțumiți. La nivelul localității 
Giarmata Vii se înregistrează un grad mai ridicat al nemulțumirilor. Privitor la asigurarea unui 
nivel rezonabil de zgomot în zona în care locuiesc respondenții înregistrează încă un 
procentaj redus al celor total deranjați de zgomotul produs de mașini (fig. 65). Există 
pericolul ca cei ce aud acum zgomotul de la mașini și nu sunt deranjați foarte tare să treacă 
la categoria celor deranjați puternic prin creșterea numărului de automobile private. 

 

fig 65- percepția asupra zgomotului produs de mașini pe localitate 

Măsură:  În cadrul PUG-ului trebuie realizat o împărțire a localităților pe Unități Rezidențiale 
de Referință (UTR) care să nu fie traversate de circulație rutieră majoră, adică să se permită 
circulația rutieră cu doar 30km/h. 

 

Referitor la zgomotul produs de aeroport situația se prezintă mai rău (fig .66), mai ales că în 
viitor această problemă se va agrava.   
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fig. 66- percepția asupra zgomotului produs de aeroport pe localitate 

Măsură: CL Ghiroda trebuie să facă presiuni asupra AITVT să realizeze ecobariere fonice conf 
modelului (fig. 67).  

  

fig. 67- model ecobariere fonice 

 

Program 2.1. Implementarea unui management durabil al componentelor de mediu;  

Program 2.2. Încurajarea practicilor ecologice de gestionare a deşeurilor; 

 

fig. 68 - percepția localnicilor față de adunarea selectivă a gunoaielor. 

Conform anchetei sociale serviciile de preluare selectivă a gunoiului (fig. 68) sunt 
insuficiente. În Ghiroda procentajul care susține această nevoie este mai mare (aproximativ 
43,50%), în timp ce în Giarmata Vii este de 21,10%.  

Masură: CL Ghiroda trebuie să stabilească cu operatorul specializat o strategie integrată 
pentru selectarea gunoiului.  
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Program 2.3. Reconstrucţia ecologică a zonelor poluate 

 

fig.  69 – percepția localnicilor față de canalizarea pluvială din fața caselor. 

Aceasta este una din problemele principale a satelor din ADIPCT, pentru că sistemul de 
canale pentru evacuarea apelor pluviale dintre case și stradă a fost intrerupt în multe 
puncte, prin noile construcții autorizate/neautorizate (fig. 70). Un caz special este cel al 
astupării canalelor de desecări comunale dintre parcelele agricole imobilelor din intravilan (a 
se vedea -fig. 71 -cazul din Giarmata Vii unde canalul dintre parcele de pe str. Înfrățirii și str. 
Teiului a fost distrus, fapt ce a determinat inundarea terenurilor agricole aferente). Un caz 
asemănător de blocare a canalelor de desecări intravilane este și în Ghiroda în spatele str 
Vălișoara (fig. 71) cu aceleași efecte. Dramatic, conform declaraților din cadrul dezbaterilor 
publice din ambele localități, este că în aceste canale se devarsă ilegal canalizarea menajeră 
a unor case.   

 

fig. 70- plan cu rețeaua de canalizarea pluvială (albastru deschis)  din intravilan si cu rețeaua de 

desecări din extravilan. 

fig. 71- zone inundabile din intravilan rezultate din blocarea canalelor de desecări din intravilan 

(galben punctate). 
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O problemă desebit de gravă este autorizarea construcților în zona de inundabilitate a 
Canalului Bega stabilită în toate harțile zonei și în documentele actuale oficiale (fig. 72). Zona 

este în sud de Canalul Bega în mare parte, dar și în nordul lui o mică parte.  

 

fig. 72- zona de inundații a Canalului Bega din sudul 

Masură:  CL trebuie să întocmească o strategie integrată pentru: 

- zona de inundații din nordul Canalului Bega (fig. 72) care trebuie păstrată ca culoar 
ecologic, prin interzicerea construcților de orice fel. 

-zona de inundații din sudul Canalului Bega (fig. 72) care presupune înghețarea ei, prin 
interzicerea construcților de orice fel, pînă la finalizarea centurii Sud a Timișoarei cu care 
ocazie se poate restrînge această zonă printr-o soluție acceptată de Agenția de Mediu.  

-interconectarea canalelor pluvialelor din fața caselor urmată de interconectarea acestora cu 
rețeaua ANIF, prin realizarea unui protocol între autoritatea locală și ANIF (fig .70).  

-refacerea canalelor intravilane de desecări din interiorul cvartalelor și racordarea lor la 
canalele de desecări din localitățile respective. În jurul acestor canale reecologizate trebuie 
realizate culoarele ecologice de cel puțin 5m pe fiecare parte în afară de lățimea canalului. 

Proiect 3. Diversificarea  posibilităţilor de agrement şi recreere;  

Program 3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural şi a peisajului. 

Deși AUT se învecinează cu două păduri (Verde și Bistra) și cuprinde Canalul Bega, ancheta 
socială reflectă o totală dezinteresare prin strategii specifice existente față de ele:   

 

fig.  73 – percepția locuitorilor asupra punerii în valoare a Pădurii Verzi. 
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fig. 74  - percepția locuitorilor asupra punerii în valoare a Pădurii Bistra 

Deși ambele păduri nu aparțin UAT Ghiroda, acestea se învecinează direct cu ele. Conform 
anchetei sociale sub 3,5 % din populația chestionată susține că Pădurea Verde este pusă 
suficient în valoare și sub 5,3% că Pădurea Bistra este pusă în valoare.  

Măsură: Pentru ambele Păduri, CLG împreună cu ADIPCT, trebuie să stabilească o strategie 
de accesibilitate prin piste de biciclete și alei pietonale publice. Pentru Pădurea Bistra trebuie 
stabilită o zonă de 300m în care se pot Autoriza doar Construirea de funcțiuni de utilitate 
publică (dar fără împrejmuiri) și o zonă de tampon de încă 200m  care să mențină 
accesibilitatea publică prin alei pietonale/velo (fig.62).  

 

 

fig. 75- percepția locuitorilor asupra punerii în valoare a Canalului Bega. 

Nici în acest caz percepția asupra punerii în valoare a Canalului Bega populația chestionată 
susține că doar sub 10,5% este mulțumită. 

Masură: trebuie stabilită de către CLG împreună cu ADIPCT o strategie de accesibilitate prin 
piste de biciclete și alei pietonale publice la culoarul ecologic al Canalului Bega. Spațiul public 
din partea de nord al Canalului trebuie amenajat corespunzător (fig.62) ca parte a 
programului TM2021.  

Program 3.2 Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de relaxare, recreere şi sport  

Conform anchetei sociale dezvoltarea infrastructurii de relaxare, recreere și sport este o 
prioritate. 
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fig. 76 –percepția locuitorilor asupra existenței infrastructurii și a serviciilor de relaxare, recreere și 

sport. 

Pentru peste 78,9% percepția locuitorilor asupra existenței infrastructurii și a serviciilor de 
relaxare, recreere și sport este o prioritate. 

Masură: CL Ghiroda trebuie să stabilească o strategie de realizare pentru fiecare UTR și 
pentru fiecare UdV a unei infrastructurii pentru serviciile de relaxare, recreere și sport este o 
prioritate. Amplasarea lor în Ghiroda poate fi pe malul nordic la Canalului Bega în zona 
inundabilă și pentru Giarmata Vii în zona fostului teren al poligonului de tir de la bifurcația 
căii ferate spre Lipova (fig.77). 

 

fig.77- zonele militare (lîngă aeroport și poligoane de tir (la bifurcația căii ferate spre Lipova)  de pe 

teritoriul UAT Ghiroda. 

 Program 3.3 Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor si scuarurilor. 

Masură: toate amenajările parcurilor, a grădinilor și a scuarurilor trebuie să fie coordonate 
de specialiști în domeniu.   
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CONCLUZIE 

Prezenta SINTEZĂ a STUDIILOR DE FUNDAMENTARE, necesară întocmirii PUG- ului Ghiroda 
2018, se bazează pe analiza surselor de informații referitoare la situația economică, 
socială, edilitară, ecologic, etc. a comunei Ghiroda.  

Analiza s-a întocmit pe obiective, proiecte și programe, elemente ale strategiei ASOCIAȚIA 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ- POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA (ADIPCT) aprobate în 
2012 ce privesc întregul Pol de Creștere Timișoara, implicit și comuna Ghiroda. 

Pentru etapa următoare este importantă participarea populația, alături de consilierii locali, 
de oamenii de afaceri ce operează în zonă, la dezbateri publice, în on-line, pentru 
definitivarea măsurilor propuse în documentația de față, pentru a putea fi transformate în 
programe și proiecte prin HCL. Ele trebuie să constituie baza pentru elaborarea PUG- ului  
fiind necesare pentru ridicarea calității și competivității vieții comunității din comuna 
Ghiroda. 
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