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 FIȘĂ DE PROIECT 

1. Titlul proiectului  Zonă de agrement cu caracter natural și impact în zona 

metropolitană de nord a Municipiului Timișoara 

2. Localizarea  proiectului  Zona de intervenție este situată în zona de nord a 

Municipiului Timișoara, delimitată de: 

- aeroportul utilitar Cioca la Nord; 

- bariera verde a Perdelei forestiere Ovidiu Balea la 

Sud; 

- calea ferată la Vest; 

- Calea Torontalului la Est. 

 

 
 

Zona de intervenție se află între bariera verde și aeroportul 

utilitar Cioca, cu acces de cale ferată și acces auto dinspre 

calea Torontalului către Autostradă și centura auto. Terenul 

este în proprietatea Municipiului Timișoara și prezintă o 

zonă de buffer între dezvoltarea urbană metropolitană și 

cadrul natural, având potențialul de a deveni singura zonă 

de agrement de dimensiuni semnificative în zona 

metropolitană. Poziția terenului și cadrul natural existent 

duc la o investiție multi-rol, ea generând un impact ecologic 

pozitiv prin regenerarea canalelor verzi albastre, prin 

continuarea și expansiunea barierei împădurite pe direcția 

vânturilor principale și aducând o zonă de agrement 

accesibilă velo și pietonal dinspre zonele de dezvoltare 

urbane majoră, actual în creștere accentuată. 

 

3. Beneficiarul 

proiectului/Parteneri 

 Municipiul Timișoara 
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4. Domeniu  

 

 Infrastructura verde/Adaptare schimbări climatice 

 

5.  Realizări-cheie Agrement activ individual și de grup; 

Evenimente de mari dimensiuni; 

Agrement în cadru natural diversificat ca peisaj și 

topografie; 

Zone tampon în cadrul urbanizat excesiv al zonei 

metropolitane; 

Regenerarea biodiversității locale; 

Asigurarea accesului în cadru natural și spații verzi dinspre 

zone cu locuire densă. 

6. Stadiul actual  Proiectul se află în perioada supunerii consultării publicului 

larg, urmând ca în funcție de feedback-ul primit să se 

analizeze oportunitatea elaborării temei de proiectare. 

7. 
Descriere proiect 

(Principalele activități) 

Intervențiile propuse au în vedere: 

- Realizarea unei infrastructuri suport neinvazive 

pentru evenimente în aer liber; 

- Zonă de camping auto; 

- Zonă de agrement activ; 

- Măsuri de revigorare a faunei și biodiversității; 

- Măsuri de plantare a barierei verzi și a unor zone de 

împădurire adaptate modificărilor climatice; 

- Plantarea unei vegetații adaptată schimbării 

climatice; 

- Regenerarea infrastructurii verzi-albastre (canale). 

 
8. Structuri responsabile 

pentru implementarea 

proiectului 

 Grupul de lucru – Zonă de Agrement Metropolitană 

 


