
PARCURI PENTRU ARĂDENI
Manifest al Alianței Verzi

Noi organizațiile semnatare ale Alianței Verzi, constatând:
• Înrăutățirea  calității  vieții,  creșterea  poluării  în  Arad,  neîndeplinirea  exigențelor 

europene  privind  indicatorii  ecologici  și  de  asigurare  a  calității  vieții  la  nivelul 
Aradului;

• Politica sistematică de desființare de zone verzi și tăieri de copaci și arbuști;
• Lipsa în totalitate sau parțială de zone verzi, de agrement sau recreere din cartiere 

cu densitate ridicată a populației;
• Promovarea de planuri urbanistice zonale și de detaliu, eliberarea de autorizații de 

construcție care nu respectă exigențele minime de asigurare cu zone verzi, spații  
de recreere, zone de agrement, piste pentru biciclete;

• Că  „dezvoltarea  cu  orice  preț”  a  luat  locul  „dezvoltării  responsabile”  (concept 
european);

• Lipsa unei conștiințe civic-ecologice,

și  înțelegând importanța unui mediu curat care să asigure o calitate ridicată a vieții  în 
municipiul Arad,

CEREM
Primarului Municipiului Arad și Consiliului Local al Municipiului Arad

adoptarea imediată de hotărâri, dispoziții și măsuri administrative pentru:

1. Înființarea a 12 parcuri  noi totalizând 130 de hectare în vedera îmbunătățirii 
indicelui de metri pătrați de spații verzi per locuitor. În cadrul acestei solicitări cerem 
să fie incluse:

◦ În  mod  special  valorificarea  falezei,  mal  stâng,  între  Podul  Timișoarei  și 
Ștrand Neptun ca și spațiu verde de tip parc și spațiu verde de agrement.

◦ Identificarea și transformarea terenurilor degradate în spații verzi (ex. vechea 
groapă de gunoi);

Realizarea  unui  studiul  pentru înființare  de zone  verzi  în  scuaruri  și  piațete,  în 
zonele aglomerat urbane, totalizând 20 de hectare.

În anexă: Lista parcurilor noi propuse.

2. Prioritate „0” pentru realizarea de investiții în vederea eliminării poluării generate de 
halda de steril de la CET Arad.

3. Implementarea  până  în  2012  a  unui  sistem  integrat  de  colectare  selectivă  a 



deșeurilor și reciclare a lor. Se va acorda atenție reciclării recipientelor tip „pet”.

4. Constituirea prin hotărâre CLM a unei „Comisii a Spațiilor Verzi” tripartite (societate 
civilă, mediu de afaceri,  autorități  publice) a cărui aviz să fie obligatoriu la orice 
autorizare care vizează schimbarea destinației spațiului verde.

5. Înființarea prin  hotărâre a  CLM a materiei  opționale:  „Educație  Ecologică”  ca și 
ofertă de nivel local și recomandarea ei către școlile din municipiu pentru includerea 
ei în curriculumul la dispoziția școlii.

Alianța  Verde  întreprinde  acțiuni,  proiecte  și  inițiază  campania  PARCURI  PENTRU 
ARĂDENI în  vederea atingerii  obiectivelor  enunțate.  De asemene  PARCURI PENTRU 
ARĂDENI se constituie și ca petiție semnată de arădeni și adresată primarului Aradului și  
CLM Arad.

ALIANȚA VERDE

prin semnatari

Eugen Bandean

Respiră Verde

Claudiu Cristea

Mișcarea Arădeană

Arad, 21 februarie 2011



ANEXA

Parcuri propuse (128,8 ha):
• Tricoul Roșu 2,8 ha;
• Micălaca 15,5 ha;
• Gai 29,2 ha;
• Grădiște 17,3 ha;
• Cartodrom 4,1 ha;
• Alfa 5,4 ha;
• Alfa 3,1 ha;
• Aurel Vlaicu 5,4 ha;
• Șega 1,9 ha;
• Bujac 8,2 ha;
• Cetate Arad 24,6 ha;
• Aradul Nou 11,2 ha.

Parcuri existente (15,7 ha):
• Copiilor 1,6 ha;
• Eminescu 2,0 ha;
• Pădurice 2,5 ha;
• Europa 8,5 ha;
• Perla 1,0 ha;

Situație existentă: 12 m2 spațiu verde / locuitor 204 ha
Cerință 2010: 20 m2 spațiu verde / locuitor 340 ha
Cerință 2013: 26 m2 spațiu verde / locuitor 442 ha




