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11 LOC DE PARCARE LA 10 MALOC DE PARCARE LA 10 MAŞŞINIINI
•• ÎÎn prezent,n prezent, numărul ma numărul maşşinilor inilor îînmatriculate nmatriculate îîn juden judeţţul Timiul Timişş

este de aproape 150.000, majoritatea este de aproape 150.000, majoritatea îîn Timin Timişşoara, nuoara, numărul mărul 
locurilor de parcare abia se ridică la locurilor de parcare abia se ridică la 9.000.9.000.

•• 9.000 de locuri de parcare, aproape egalul ma9.000 de locuri de parcare, aproape egalul maşşinilor inilor 
îînmatriculate nmatriculate îîn 2n 2007.007.

•• La acest număr de La acest număr de 150.000 se150.000 se mai adaugă ma mai adaugă maşşinile cu numere inile cu numere 
de Bucurede Bucureşşti, cele ti, cele îînregistrate nregistrate îîn alte juden alte judeţţe e şşi cele aflate i cele aflate îîn n 
tranzit.                                                        tranzit.                                                                  

•• Astfel că Astfel că şşoferii, neavâoferii, neavând unde să nd unde să îîşşi parcheze mai parcheze maşşinile, le inile, le 
aliniază una aliniază una îîn spatele celeilalte,n spatele celeilalte, de de--a lungul străzilora lungul străzilor, c, ceea ce eea ce 
creează uneori un adevărat ambuteiajcreează uneori un adevărat ambuteiaj..

•• La un calcul, raportând maLa un calcul, raportând maşşinile existente inile existente îîn oran oraşş la locurile de la locurile de 
parcare disponibile, raporparcare disponibile, raportul este de aproximativ 10 tul este de aproximativ 10 la 1,la 1, adică  adică 
un loc de parcare la zece maun loc de parcare la zece maşşini.ini.

•• Infrastructura rutieră a TimiInfrastructura rutieră a Timişşoarei nu a mai fost dimensionată oarei nu a mai fost dimensionată 
la realităla realităţţile unui trafic urban modern, racordat la noile evoluile unui trafic urban modern, racordat la noile evoluţţii ii 
cantitative cantitative şşi calitative ale parcului auto urban.i calitative ale parcului auto urban.



PARCĂRILE PARCĂRILE ÎÎNVERZITENVERZITE..
•• Pavajul gazonat este o soluPavajul gazonat este o soluţţie prin care se pot amenaja noi locuri de ie prin care se pot amenaja noi locuri de 

parcare parcare îîn Timin Timişşoara, menoara, menţţinând suprafainând suprafaţţa de spaa de spaţţiu verde a oraiu verde a oraşşului.ului.
•• Este o noutate care Este o noutate care îîmbină frumosulmbină frumosul, cu rezisten, cu rezistenţţa foarte mare a ierbii la a foarte mare a ierbii la 

călcare repetatăcălcare repetată..
•• Prin folosirea acestui suport se obPrin folosirea acestui suport se obţţine un gazon uniform ine un gazon uniform şşi rezistent,i rezistent, având  având 

calităcalităţţile mecanice comparabile cu asfaltul.ile mecanice comparabile cu asfaltul.
•• Capacitatea de Capacitatea de îîncărcare este de ncărcare este de 400 tone/m2 400 tone/m2 



AMENAJAREA DE AMENAJAREA DE 
PARCĂRI ECOLOGICEPARCĂRI ECOLOGICE

•• ÎÎnfiinnfiinţţarea de parcări ecologice area de parcări ecologice 
derivă dintrderivă dintr--o acută necesitate o acută necesitate 
de a avea mai multe locuri de de a avea mai multe locuri de 
parcare pentru autoturisme parcare pentru autoturisme şşi i 
de a mări suprafade a mări suprafaţţa acoperită a acoperită 
cu vegetacu vegetaţţie din zona urbanăie din zona urbană..

•• Parcările ecologiceParcările ecologice, sunt , sunt îîn n 
prezent prezent îîn centrul atenn centrul atenţţiei iei 
arhitecarhitecţţilor urbani ilor urbani îîn toate n toate 
zonele  aglomerate ale marilor zonele  aglomerate ale marilor 
oraoraşşe constituind o solue constituind o soluţţie ie 
concretă concretă şşi eficientă ecologic i eficientă ecologic şşi i 
economic.economic.



CE SUNT PARCĂRILE ECOLOGICE ?
SUNT AMENAJĂRI CARE REDUC SCURGERILE APELOR 
PLUVIALE ŞI EMISIILE POLUANTE.
REDUCE SUPRAFAŢA IMPERMEABILĂ TOTALĂ A UNUI 
SPAŢIU DE PARCARE.
MICŞOREAZĂ TEMPERATURA LA NIVELUL 
SUPRAFEŢEI ŞI MENŢINE O INSULĂ VERDE ÎN 
ZONELE AGLOMERATE.



SCOPUL URMARIT:SCOPUL URMARIT:
VOLUMUL MINIM DE APĂ SCURSĂVOLUMUL MINIM DE APĂ SCURSĂ;;
ÎÎNBUNĂTĂNBUNĂTĂŢŢIREA CALITĂIREA CALITĂŢŢII APEI II APEI ŞŞI AERULUI;I AERULUI;
ASIGURAREA UNUI SPAASIGURAREA UNUI SPAŢŢIU MAXIM DE PARIU MAXIM DE PARCARECARE;;
ASIGURAREA UNUI SPAASIGURAREA UNUI SPAŢŢIU (DIU (DACĂ ESTE POSIBIL TOT ACĂ ESTE POSIBIL TOT 
MAXIM) PENTRU REALIZAREA ZONEI VERZI.MAXIM) PENTRU REALIZAREA ZONEI VERZI.



ETAPE PENTRU PROIECTAREA UNEI PARCETAPE PENTRU PROIECTAREA UNEI PARCĂRI ECOLOGICEĂRI ECOLOGICE
DETERMINAREA VITEZEI DE INFILTRARE A APEI DETERMINAREA VITEZEI DE INFILTRARE A APEI ÎÎN SOL.N SOL.
DETERMINAREA DIRECDETERMINAREA DIRECŢŢIEI DE CURGERE A APELOR PLUVIALE IEI DE CURGERE A APELOR PLUVIALE ŞŞI A I A 
LOCULUI DE COLECTARE A ACESTORA.LOCULUI DE COLECTARE A ACESTORA.
DETERMINAREA OPORTUNITĂDETERMINAREA OPORTUNITĂŢŢII PAVAJELOR PERMEABILE II PAVAJELOR PERMEABILE ŞŞI AI A
SPASPAŢŢIILOR VERZI NATURALE DE DRENAJ:IILOR VERZI NATURALE DE DRENAJ:
-- CALCULAREA ARIEI DE DRENAJ DIRECCALCULAREA ARIEI DE DRENAJ DIRECŢŢIONAT SPRE FIECARE SPAIONAT SPRE FIECARE SPAŢŢIU IU 

VERDE NATURAL;VERDE NATURAL;
--ÎÎNCORPORAREA PAVAJELOR PERMEABILE ACOLO UNDE SE NCORPORAREA PAVAJELOR PERMEABILE ACOLO UNDE SE 

POTRIVESC, MAI ALES POTRIVESC, MAI ALES ÎÎN ZONELE DE PARCARE CU SUPRASCURGERI,N ZONELE DE PARCARE CU SUPRASCURGERI,
ALEI DE EVACUARE ALEI DE EVACUARE ŞŞI ZONE PUI ZONE PUŢŢIN FOLOSITE;IN FOLOSITE;
DETERMINAREA DIMENSIUNILOR CERUTE PENTRU SPADETERMINAREA DIMENSIUNILOR CERUTE PENTRU SPAŢŢIILE VERZI IILE VERZI 
NATURALE ASTFEL NATURALE ASTFEL ÎÎNCÂT ARIA DE COLECTARE SĂ FIE SUFICIENTĂ NCÂT ARIA DE COLECTARE SĂ FIE SUFICIENTĂ ŞŞI I 
PRACTICĂPRACTICĂ;;
INDENTIFICAREA LOCAINDENTIFICAREA LOCAŢŢIILOR STRUCTURILOR DE SUPRASCURGERE IILOR STRUCTURILOR DE SUPRASCURGERE ŞŞI I 
A LOCULUI DE CONECTARE A ACESTORA LA SISTEMUL DE A LOCULUI DE CONECTARE A ACESTORA LA SISTEMUL DE 
CANALIZARE.              CANALIZARE.              



ASIGURAREA REZISTENASIGURAREA REZISTENŢŢEI SOLULUI SE FACE PRIN:EI SOLULUI SE FACE PRIN:
A.A. STRATUL DE STRATUL DE REZISTENREZISTENŢŢĂĂ--FUNDAFUNDAŢŢIAIA--avândavând grosimea de 10grosimea de 10--50 50 

cm, are rolul de a prelua cm, are rolul de a prelua şşi suporta greutatea sarcinilor. i suporta greutatea sarcinilor. 
FundaFundaţţia se execută folosind piatra spartă ia se execută folosind piatra spartă şşi material i material geotextilgeotextil, , 
pentru a preveni acumulările de apăpentru a preveni acumulările de apă, a, apoi se pune un strat de poi se pune un strat de 
balast nisipos, carebalast nisipos, care se comprimă prin tasare  se comprimă prin tasare şşi i îîntăritură de ntăritură de 
pietripietrişş..

B.B. STRATUL DE BAZĂSTRATUL DE BAZĂ cu grosime de 20cu grosime de 20--60 mm are rolul de a 60 mm are rolul de a 
asigura uniformitatea asigura uniformitatea şşi planeitatea suprafei planeitatea suprafeţţei. Sei. Se execută e execută 
folosind nisip folosind nisip şşi piatră spartă de la i piatră spartă de la 2 l2 la 5a 5 cm cm, d, după care se upă care se 
aplică un strat de sol fertil aplică un strat de sol fertil ((pământ de floripământ de flori) de 20 mm.) de 20 mm.

C.C. GRĂTARUL GAZONULUIGRĂTARUL GAZONULUI cu grosimea de  cu grosimea de 3838--45mm, s45mm, se montează e montează 
pe amestecul de pământ de floripe amestecul de pământ de flori, care are rolul de a prelua , care are rolul de a prelua 
sarcinile care sarcinile care îîl solicită l solicită şşi protejarea gazonului semănati protejarea gazonului semănat. . 



APLICABILITATEA PARCĂRILOR ECOLOGICEAPLICABILITATEA PARCĂRILOR ECOLOGICE



MONTAREA PAVAJULUI:MONTAREA PAVAJULUI:
•• MONTAREA PAVAJULUI ARE DUBLU SCOPMONTAREA PAVAJULUI ARE DUBLU SCOP
•• DE A ASIGURA REZISTENDE A ASIGURA REZISTENŢŢA SOLULUI PE CARE ESTE A SOLULUI PE CARE ESTE 

MONTAT, PUTÂND FI SOLICITAT DE SARCINI MARI;MONTAT, PUTÂND FI SOLICITAT DE SARCINI MARI;
•• DE A PERMITE CREDE A PERMITE CREŞŞTEREA GAZONULUI TEREA GAZONULUI ÎÎN CONDIN CONDIŢŢIILE IILE 

CELE MAI BUNE. CELE MAI BUNE. 



FIFIŞŞA TEHNICĂA TEHNICĂ
•• SISTEMUL MODULAR SISTEMUL MODULAR îîn n 

grosime de 24 mmgrosime de 24 mm
•• Amestecul de pământ cu Amestecul de pământ cu 

minerale pentru minerale pentru îînsămânnsămânţţareare
•• Strat de pământ pentru Strat de pământ pentru 

umpluturăumplutură
•• Umplutură nisipoasă Umplutură nisipoasă îîn n 

amestec cu piatră de râu cu amestec cu piatră de râu cu 
circumferincircumferinţţa de 0a de 0--3mm 3mm şşi i 
20 cm grosime 20 cm grosime îîn funcn funcţţie de ie de 
denivelările terenuluidenivelările terenului

•• Strat compactat din pământ Strat compactat din pământ 
cu piatră măcinată sau cu piatră măcinată sau 
balast cu grosimea de 10 cmbalast cu grosimea de 10 cm

•• Teren de bazăTeren de bază
•• ReReţţea de irigare la 20 cm ea de irigare la 20 cm 

adâncimeadâncime
•• Irigator  Irigator  



APLICAAPLICAŢŢII II ÎÎN PRACTICĂ ALE PARCĂRILOR ECOLOGICEN PRACTICĂ ALE PARCĂRILOR ECOLOGICE
•• AsociaAsociaţţiile de locatari din zona Calea iile de locatari din zona Calea ŞŞagului, str. Dorobanagului, str. Dorobanţţilor, ilor, 

str. O. Iosif, str. Dr. Ioan str. O. Iosif, str. Dr. Ioan MureMureşşanan, str. , str. SalcieiSalciei, str. Intrarea , str. Intrarea 
Plantelor intenPlantelor intenţţionează amenajarea ionează amenajarea îîn preajma imobilelor, pe n preajma imobilelor, pe 
spaspaţţiul verde, diul verde, de astfel de parcări ecologicee astfel de parcări ecologice..



Un exemplu de parcare ecologică Un exemplu de parcare ecologică 
realizată cu grilaje de gazon RECYFIX realizată cu grilaje de gazon RECYFIX 
Standard pe strada Eroii de la Standard pe strada Eroii de la PăuliPăulişş, , îîn n 
TimiTimişşoara. (fooara. (fotografie executată tografie executată îîn n 
februarie 2007)februarie 2007)
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