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Considerații generale

Pentru ca un Spațiu Verde să fie considerat 
PARC sunt necesare următoarele:

● cel puțin 1 hectar (ha) în dimensiuni
● nu scuar *Mică grădină publică aflată de obicei la o încrucișare de străzi sau în mijlocul unei piețe. 

● nu de-a lungul apei
● existența ierbii, arbuștilor sau arborilor
● existența mobilierului urban



  

Aparatul de analiză

Analiza s-a bazat pe piața actuală, datele specialiștilor în domeniu 
și costurile pe care Administrația este dispusă să le efectueze 
pentru amenajarea sau re-amenajarea unui Parc [ pentru Parcul 
Pădurice (exclus amenajare Lac Pădurice) s-au utilizat un total de 
8,5 milioane de EURO ].

Fluctuația costurilor este mare (în sensul reducerii acestora per 
total), dacă se ia în considerare proiectarea și amenajarea 
parcurilor pe dimensiuni extinse, sau operarea cu un număr 
restrâns de executanți.



  

Costuri

PROIECTARE
= 10.000 EUR / 1 ha

// 3,1 ha = 15.000 EUR maxim
// 30 ha = 25.000 EUR maxim



  

Costuri

AMENAJARE

În această secțiune, 1 mp amenajat este considerat spațiul dotat cu:
● iarbă

● arbuști sau arbori

● mobilier urban

● sistem de irigații 

● ! fără sistem de iluminat

1mp amenajat = 100 RON (23,5 EUR*)
1ha amenajat = 1.000.000 RON (235.294 EUR*
*cursul BNR sep 2011



  

Costuri
AMENAJARE - ILUMINAT

Sistemul de luminat:
● Stâlp de 4 înălțime

● 2 corpuri de iluminat

● Panou fotovoltaic

1 stâlp = 650 EUR  --- necesar 20 stâlpi în medie / 1 ha
Prețul stâlpilor poate scădea dacă sunt achiziționați în număr mare. 
Astfel, am avea un cost de: 
1 ha = 10.000 EUR

20 ha = 170.000 EUR



  

Beneficii
● Crearea de parcuri în locurile identificate de Petiția ”Parcuri 

pentru Arădeni” ar reduce considerabil numărul de noi 
cazuri de afecțiuni respiratorii și dermatologice cauzate de 
nivelul mare al noxelor eliberate de traficul rutier în mediul 
urban arădean.

● Parcurile au o bine-cunoscută calitate în reducerea stress-
ulului, afecțiune de care suferă tot mai mulți români, care 
netratată corespunzător poate duce la afecțiuni mai grave 
(ulcer, boli cardiovasculare, anxietate, fobii, tulburări de 
panică).

● Pe timpul verii, oferă spațiu necesar de refugiu din calea 
razelor solare, reducând numărul de cazuri de insolații. 



  

Considerații finale

● Proiectul propus de Petiția ”Parcuri pentru Arădeni” a 
identificat 12 spații corespunzătoare unor investiții de 
amenajare, totalizând 130 ha. 

● Dintre acestea, un procent de 20% din acest spațiu s-ar 
putea afla în proprietate privată, restul fiind pe domeniul 
public.

● Costurile cu curățenia zonelor de deșeuri intră în 
responsabilitatea legală a Municipalității. 

● Este necesară adoptarea unei strategii locale în acest 
sens. Odată ce aceste spații propice amenajării de parcuri 
intră în Registrul Spațiilor Verzi (având alte caracteristici 
decât Parcul), devine dificilă încadrarea lor pentru 
amenajarea propriu-zisă.


