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DIRECŢIA DE MEDIU 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015 
 

Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU, aflat în subordinea directă a Domnului Viceprimar 
Dan – Aurel DIACONU. 

Activitatea Direcţiei de Mediu a fost coordonată de Domnul Adrian - Amedeo BERE-
SEMEREDI – Director Executiv. 

Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 55 de posturi, din care 37 
funcţionari publici: 5 funcţii publice de conducere şi 32 de execuţie, precum şi un număr de 18 angajaţi 
personal contractual. 

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
I. SERVICIUL AVIZE MEDIU, actualmente SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI 

MEDIU URBAN; 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ; 
III. BIROUL SALUBRIZARE; 
IV. BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU; 
V. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 

DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 
VI. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ; 
VII. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR. 

 
I. SERVICIUL AVIZE MEDIU/SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU 
URBAN 
COMPONENŢA SERVICIULUI: Compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu 

care are în structura sa un număr de 10 posturi, din care 10 funcţionari publici: 1 funcţionar public de 
conducere şi 9 funcţionari publici de execuţie.  

Şef Serviciu Avize Mediu: Domnul Daniel – Marius CORAŞ 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AVIZE MEDIU: 
A.  Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări 

edilitar – gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi 
supraterană; 

B.  Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu 
urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului 
Local nr. 155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 
349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

C.  Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de 
construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare 
temporară a domeniului public; 

D.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 
întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 



    2   

    Cod  FO26-04,ver1 

 

E.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de 
construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. Verificarea modului de 
eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi evidenţa acestora. 

F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la 
Penitenciarul Timişoara; 

G. ALTE ACTIVITĂŢI 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
A.  Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 

pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 
verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană; 

În perioada Ianuarie–Decembrie 2015, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 349 
documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 73, 
racorduri canal – 83, extinderi reţele canalizare – 8, branşamente gaz natural – 98, reabilitări reţele 
termice – 15, extinderi reţea apă-canal – 12, extinderi reţea gaz – 14, extinderi iluminat public – 10, 
alimentări cu energie electrică – 63, extinderi reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 57, 
amplasare totem publicitar - 2. 

 

 
Faţă de anul 2014, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 

obţinerii permiselor de spargere de la 297 la 349. 
A fost încasată suma de 157.802 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate în 

urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere. 
B.  Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de 

principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 
completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 
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S-au verificat şi avizat un număr de 1113 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese 
auto – 72, alimentare/branşament energie electrică – 96, amenajare locuri parcare – 18, amenajări 
spălătorie auto – 1, amenajări stradă – 10, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 10, 
branşament gaze naturale – 249, branşamente apă – 184, construcţii balcon – 14, construcţii locuinţe şi 
spaţii cu alte destinaţii - 238, demolări – 9, extindere iluminat public – 7, extindere reţea apă/canal – 9, 
extindere reţea gaze naturale – 5, legalizare construcţii existente – 5, P.U.D. – 12, P.U.Z.- 22, racord 
canal – 232, reabilitare reţele termice – 7, schimbare destinaţie – 11, modernizare parc – 5. 

 
 

Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de 
principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 316.412 lei. 

Faţă de anii 2013 şi 2014, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu 
urban de la 1.035, respectiv 998 la 1.113. 

C.  Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu 
materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei 
de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
nr.289/20.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 
2015. 

În anul 2015 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 123 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 
98.978 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 
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D.     Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 

mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 
întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane 
fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului 
public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria 
subterană, etc. 

S-au întocmit un număr de 134 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse 
anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, 
lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al 
municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 
 E.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru 
lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale; 
 În cursul anului 2015 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.145 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 
139 de beneficiari, care au obţinut avize în cursul anilor 2013-2015. 

Faţă de anul 2014, totalul avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2015 este mai ridicat. 
Reprezentarea grafică pe întregul an 2015, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri este 

reflectată după cum urmează: 

 



    5   

    Cod  FO26-04,ver1 

 

 F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la 
Penitenciarul Timişoara 

Activitatea cu Penitenciarul Timişoara în anul 2015 s-a desfăşurat în baza contractului 
nr.J2/22274 din 28.04.2015 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor 
activităţi, după cum urmează: 

–Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, din 
cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi arbustive, deşeuri 
rezultate din construcţii, precum şi cele depozitate ilegal şi aducerea lor la starea iniţială), atât în 
cartierele centrale, cum ar fi: Cetate, cât şi în cele mărginaşe, după cum urmează: Cartier Soarelui,  
Mehala, Ion Ionescu de la Brad, Ronaţ, Plopi,  Ghirodei, Kuncz, Fratelia, Cartier Vii, precum şi pe 
toate arterele de intrare în municipiul Timişoara.  

Spre deosebire de anii precedenţi, în acest an Primăria Municipiului Timişoara a intervenit cu 
detaşamentele de la Penitenciarul Timişoara pentru realizarea acestei munci în toate cartierele 
Municipiului Timişoara. 

–Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli şi 
licee (67 locaţii), grădiniţe (40 locaţii), spitale (6 locaţii), lăcaşe de cult (12 locaţii), alte instituţii de 
interes public ( 7 locaţii); 

–Igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi, a Grădinii Zoologice, a Perdelei de 
Protecţie din Calea Torontalului, a  terenului situat pe Calea Buziaşului şi pe care s-a plantat salcia 
energetică;  

–Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega, a canalului Subuleasa, inclusiv igienizarea 
podurilor; 

–Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi 
aducerea terenului la cotă pe următoarele aliniamente stradale: Calea Şagului - parţial, Demetriade – 
parţial, Calea Buziaşului – parţial, Calea Lugojului - parţial, Bd. Sudului, Balmuş, Orion, Oglinzilor – 
parţial, în cantitate totală de 6.100 mc.; 

–Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 12.300 t.; 
 –Participare activă la acţiunea de plantare a celor 10.000 de arbori, acţiune de densificare a 

Perdelei de Protecţie; 
 G. ALTE ACTIVITĂŢI: 
  –Monitorizarea activităţii la şantierele de construcţii din Timişoara şi al ocupării domeniului 
public, în scopul prevenirii poluării şi asigurării calităţii aerului în mediul urban.     S-au verificat un 
număr de peste 250 străzi, bulevarde, căi, alei, intrări din Municipiul Timişoara şi s-au verificat peste 
120 amplasamente. S-au emis invitaţii, somaţii,  s-au încheiat note de constatare şi s-au întocmit 
procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
 –Activităţi de  control la societăţile comerciale/unităţi de comercializare a îngrăşămintelor 
chimice şi pesticidelor. S-au verificat un număr de 10 agenţi economici care prestează această 
activitate, situaţi în diferite zone ale Municipiului Timişoara. S-au emis invitaţii, somaţii şi s-au 
întocmit procese-verbale de constatare. 
 –Implementarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.550/11.11.2014; 

–Organizarea de activităţi şi evenimente dedicate Zilei Mondiale a Mediului - 5 Iunie în cadrul 
Zilelor Energiei Timişoara 2015; 
 –Organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015  în cadrul EUROPEAN  
SUSTAINABLE ENERGY WEEK  în perioada 5-19.06.2015, prin acţiuni, evenimente şi activităţi 
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dedicate: „TURUL CICLIST BĂNĂŢEAN” şi „MICI ŞI MARI PE BICICLETE”, fiind propuse  
plimbări pe malurile Canalului Bega, promovarea circulaţiei velo în mediul urban, un mod de transport 
ecologic, de  încurajare a timişorenilor să adopte un stil de viaţă activ şi sănătos, dar şi de sensibilizare 
a  şoferilor din trafic cu privire la necesitatea abordării unui comportament responsabil, de respect faţă 
de ceilalţi participanţi la trafic – pietoni şi biciclişti deopotrivă, în vederea prevenirii situaţiilor de 
conflict sau a incidentelor în trafic şi prin  participarea la EUSEW Bruxelles a doi consilieri locali şi a 
doi funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 

OBIECTIVE MAJORE 2016 LA NIVELUL SERVICIULUI REGLEMENTARE ŞI POLITICI 
MEDIU URBAN 

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ şi a 
politicilor de protecţie a mediului urban; 

2. Intensificarea activităţii de verificare şi control a respectării reglementărilor în domeniul 
protecţiei mediului urban natural şi construit şi a condiţiilor impuse prin avizele pentru 
mediu urban; 

3. Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem de Management Energetic ISO 
50001 la nivelul clădirii Primăriei Municipiului Timişoara; 

4. Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui sistem de Management de Mediu ISO 
14001 la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara;   

 

  II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 
 COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este un 
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef serviciu 
şi 10 funcţionari publici de execuţie. 

Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana – Mihaela NICA. 
În cursul anului 2015, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost ocupată 

de 10 funcţionari publici. 
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ: 
A. Urmărirea derulării Contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de joacă 

pentru copii şi propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi şi locuri de joacă; 
B. Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi locurilor 

de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi sancţionarea 
contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul 
spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi 
urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi a 
modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi 
şi locurile de joacă; 

C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 

D. Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor, împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii; 

E. Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; 
F. Realizarea de studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice. 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
A. Urmărirea derulării Contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de joacă 

pentru copii; 
S-au atribuit contractele de servicii privind întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi şi 

sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona centrală, I, II, III, a contractelor de servicii privind 
tăierea de corecţie, elagarea şi defrişarea arborilor din zona centrală, I, II şi III din municipiul 
Timişoara, precum şi contractele de servicii privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a 
locurilor de joacă şi canisitelor din zona I, II şi III din municipiul Timişoara. 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere şi amenajare a parcurilor, 
scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, 
elagare şi defrişare arbori, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA PRESTCOM” 
S.R.L., S.C. “GREEN CITY ANDLIV” S.R.L., valoarea lucrărilor fiind de 16.612.235,99 lei. 

S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 3.206 buc. 
arbori în următoarele locaţii şi străzi: Bd. V. Pârvan, Str. F.C. Ripensia, Bd. Take Ionescu,  Bd. 
Corneliu Coposu, Str. Dunărea, Bd. Cetăţii, Parc Petöfi, Calea Şagului, Str. Ovidiu Balea, Str. Vasile 
Balmuş, Zona Stadion, Loc de Joacă Str. Orşova I şi II, Str. Amurgului, Str. Divizia 9 Cavalerie, Str. 
Gabriela Tako, Str. Căprioarei, Calea Aradului etc.; 

S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un număr de 
24.946 buc. arbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, trandafiri şi plante perene) pe: Bd. V. Pârvan, 
Str. F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Take Ionescu, Bd.General Dragalina, Parc Petöfi, Str. 
Ioachim Miloia, Calea Aradului, Str. Leandrului, Str. Liege, Str. Răsăritului etc. 

S-au plantat 247.922 bucăţi flori anuale, 207.995 bucăţi flori bienale şi 17.900 bulbi lalele în: 
str. Iancu Văcărescu, Str. Vasile Balmuş, Calea Sever Bocu colţ cu Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel,  Parcul 
Scudier, Grădina Botanică, Ceas floral, Piaţa Traian, Parc Alpinet, Piaţa Hunedoara, Bd. Take Ionescu, 
Bd. Antenei, Str. Divizia 9 Cavalerie, Medicină, Capitol etc; 

S-au plantat 5.064 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) pe suporţi metalici în Piaţa Traian, Muzeul 
Banatului, Centrul Civic, Piaţa Mocioni, Piaţa 700, Pod Michelangeloe, Bd. Take Ionescu, Bd. I.C. 
Brătianu etc. 
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Situaţie plantărilor comparativă 2014 – 2015 

–S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 106,242 ari: Bd. Cetăţii, Str. Vasile Balmuş, 
Calea Torontalului, Str. Luminiţa Boţoc, etc. 

–S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de aproximativ 
223.796 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

–S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 18.272 arbori şi arbuşti, s-au defrişat 2.932 arbori 
bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 323 cioate; 

–S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de 
pe o suprafaţă de 734.555 ari; 

–S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 165.472 ari; 
–S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 42,58 ari; 
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–S-au curăţat 452,55 ari de zăpadă; 
–A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 250 ml. garduri vii; 
–S-au udat în total 394 mii arbori, arbuşti şi conifere şi 287 mii ml. gard viu, 23.258,1 ari cu 

plante floricole şi 2.042,09 ari cu suprafeţe gazonate; 
–S-au confecţionat, reparat şi montat 78 coşuri în Parc Petofi, Parc Clăbucet, Grădiniţă Str. 

Măslinului etc.; 
–S-au reparat şi amplasat 63 bănci Complexul Studenţesc, Str. Vasile Balmuş, etc. 
–În vederea întreţinerii zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 27,22 ari; 
–S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă de 

48.284,1 ari; 
–Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban 

din parcuri şi scuaruri; 
S-au coordonat lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din municipiul 

Timişoara: 
–reparaţia capitală a locurilor de joacă  care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 

securitate,  la  22 locuri de joacă de la grădiniţe şi la 17 situate pe spaţii verzi; 
–executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 

furturilor sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la aproximativ  88 locuri de joacă. 
–Modernizare Parc Lidia (Pădurice Giroc) – în cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări în 

valoare de - 1.152.941,47 lei TVA inclus, reprezentând amenajarea aleilor, instalarea sistemului de 
irigare, amenajarea lacului, amenajarea zonei greceşti, amenajarea zonei spaniole, gazonarea 
suprafeţelor. Lucrările urmează să fie finalizate în cursul anului 2016. 

–Implementarea Proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei" cod SMIS 43199 ― investiţie 
finanţată din bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.  Contractul de finanţare încheiat nr. 5114, în valoare de 
2.096.732,65 lei a fost semnat în data de 29.04.2015, perioada de implementare a proiectului fiind 
30.04 – 29.12.2015 (8 luni). Lucrările au fost finalizate la data de 09.12.2015, valoarea totală a 
proiectului la finalizarea implementării este de 1.500.773,76 (cu TVA inclusă). 

Indicatorii pentru monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice proiectului au 
relevat: 

–Reamenajarea şi completarea spaţiilor verzi pe o suprafaţă de 20.550 mp, plantarea unui 
număr de 109.300 bulbi, 53 buc. arbori şi arbuşti plantaţi, 16.697,8 mp de suprafeţe gazonate refăcute; 

–Realizarea unui sistem modern de irigare şi a unei staţii de pompare;  
–Refacerea iluminatului public utilizând energiile alternative, cu 23 stâlpi fotovoltaici; 
–Reabilitarea aleilor pietonale pe o suprafaţă de 1.577 mp; 
–Dotarea parcului cu mobilier urban: 38 buc. bănci odihnă şi  35 buc. coşuri de gunoi:                        
Pe parcursul anului 2015 s-au realizat verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de 

spaţii verzi şi locuri de joacă în vederea intervenţiei prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a 
acestora prin operatorii de servicii. 

De asemenea, întreaga activitate a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a vizat 
implementarea Strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara. 
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B. S-a urmărit în activitatea curentă respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a 
spaţiilor verzi şi locurilor de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi 
constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a 
legislaţiei în domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi 
în acest sens şi urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în 
domeniu şi a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind 
spaţiile verzi şi locurile de joacă, aplicându-se 1 sancţiune avertisment şi 3 procese-verbale de 
constatare a contravenţiei, sancţionate cu amendă. 

C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 

S-au verificat 2.067 sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind identificarea 
terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, plantare material dendrologic, amenajare zone verzi, 
depozitări de resturi vegetale, refacerea zonelor verzi, montat mobilier urban, scoaterea rădăcinilor 
unor arbori. 

 
OBIECTIVE MAJORE 2016 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi a locurilor de joacă din municipiul Timişoara; 
2. Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi cvartale de 

locuinţe; 
3. Plantarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru 

amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public; 
4. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea 

suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 
5. Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi şi mobilierului urban de pe 

spaţiile verzi, amplasarea de jardiniere în vederea plantării cu material dendro - floricol; 
6. Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 

(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de arbori şi arbuşti, sisteme moderne 
cu programare electronică pentru irigaţii); 

7. Întocmirea de Studii de Fezabilitate/DALI pentru reamenajarea şi modernizarea unor parcuri, 
şi scuaruri de pe raza municipiului Timişoara pentru: Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) şi întocmirea 
documentaţiei pentru achiziţia serviciul public privind Modernizarea Parcului Scudier (Central). 
Amenajare loc de joacă şi zonă verde adiacent str. Paul Constantinescu. 

8. Completarea locurilor de joacă existente cu echipamente de ultima generaţie (Fitness), care 
să satisfacă „Cerinţele esenţiale de securitate” reglementate prin H.G. nr.435/2010; 
 
 III. BIROUL SALUBRIZARE 

COMPONENŢA BIROULUI: În cursul anului 2015, Biroul Salubrizare a funcţionat cu un 
număr de 5 funcţionari publici de execuţie şi un şef de birou.  

Şef Birou Salubrizare – Adina  – Gabriela BUMBU 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI SALUBRIZARE: 
A.  Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul 

Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri; 
B.  Întocmirea şi gestionarea bazei de date în domeniul gestiunii deşeurilor; 
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C.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi 
combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; 

D.  Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de 
salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din 
municipiul Timişoara; 

E.  Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 

F.  Verificarea modul de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora; 

G.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare; 

H.  Organizarea de acţiuni ecologice; 
I.  Participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, 

împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 
J.  Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi 

economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
În cursul anului 2015, funcţionarii publici din cadrul Biroului Salubrizare şi-au îndeplinit 

atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  
1.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 

 S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, 
efectuate de operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A., astfel: 

–măturat manual căi publice, în suprafaţă de 122.177.805 mp.; 
–măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 288.665.848 mp.; 
–întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 217.112.074 mp.; 
–stropit mecanic căi publice (perioada iulie – septembrie), în suprafaţă de 39.728.986 mp; 
–spălat mecanic căi publice (perioada mai – septembrie) în suprafaţă de 9.456.923 mp. 
2.  Verificarea activităţii serviciului de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, 

transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, 
de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii 
publice, activitate efectuată de operatorul de servicii de salubrizare S.C. „RETIM Ecologic 
Service”S.A. 
 Astfel, în cursul anului 2015, de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat cantitatea de 
66.268,84 tone deşeuri, de la agenţi economici cantitatea de 18.021,34 tone deşeuri, iar din pieţele 
oraşului cantitatea de 583,36 tone deşeuri. Ca urmare a implementării sistemului de colectare duală a 
deşeurilor, a fost colectată o cantitate totală de 11.506,38 tone materiale reciclabile, din care: 5.703,09 
tone hârtie/carton,  5.361,29 tone PET şi alte materiale plastice, 331,18 tone sticlă, 25,93 tone metal, 
84,89 tone DEEE şi anvelope. 
 Din totalul de materiale reciclabile colectate, au fost valorificate (energetic sau prin reciclare) 
următoarele cantităţi de deşeuri: 4.204,15 tone hârtie/carton, 3.892,93 tone PET şi alte materiale 
plastice, 349,58 tone sticlă (reciclare), 25,67 tone metal (reciclare), 39,83 tone DEEE (reciclare), 47,28 
tone anvelope (reciclare). 
 Totodată, au fost desfăşurate acţiuni de verificare  privind modul de precolectare a deşeurilor 
reciclabile de la asociaţii de proprietari/locatari, respectiv a modului de separare la sursă a deşeurilor 
menajere de cele reciclabile. 
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 3.  Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată 
în perioada 16.03 – 29.03.2015, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.589,52  tone deşeuri de la 
populaţie, din care 3.278,10 t deşeuri stradale şi 311,42 deşeuri biodegradabile. De asemenea, în cadrul 
acestei campanii au fost colectate 60,06 tone deşeuri recuperabile (carton, plastic, anvelope, DEEE). 
 Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 19.10 – 03.11.2015, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 2.995,2 tone deşeuri de la 
populaţie, din care 60,94 tone deşeuri recuperabile (carton, plastic, anvelope, DEEE). 
 4.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 
mc., precum şi a deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice uzate. 
 Pe parcursul semestrului, au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de colectare ale 
operatorului de servicii publice de salubrizare. 
 Prin cele 4 centre de colectare, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „RETIM 
Ecologic Service” S.A. a colectat o cantitate de  36,46 tone DEEE – uri.    
 5. Coordonarea şi monitorizarea serviciului de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului 
pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara. 
 S-au verificat şi recepţionat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului, 
efectuate de către cei doi operatori S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A. şi S.C. „Drumuri Municipale 
Timişoara” S.A. 
 6.  Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum 
şi  evidenţa acestora. 
 În cursul anului 2015, au fost depuse un număr de 713 de planuri de eliminare a deşeurilor de 
către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – 
gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri vegetale rezultate din 
curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri de la spălătorii auto 
şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 713 de planuri au fost vizate de Biroul Salubrizare şi 
eliberate în termen către beneficiari. 
  7.  În cursul anului 2015 au fost verificate şi soluţionate un număr de 719 cereri,  sesizări şi 
solicitări ale consiliilor de cartier şi reclamaţii primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin 
Centrul de Consiliere Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice, în legătură cu activităţile specifice 
biroului. 

8.  Pe parcursul anului 2015, o atenţie sporită s-a acordat urmăririi modului în care s-a 
realizat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat diferitele manifestaţii  culturale şi 
recreative, în special  în zona centrală (Piaţa Victoriei), Parcul Rozelor, Stadion şi zona Pădurea Verde.         
 9.  S-au întreprins demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au 
depozitat ilegal deşeuri şi în cazul în care aceştia au fost identificaţi, au fost sancţionaţi conform 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective. 

10.  Activităţi ecologice: în lunile Martie şi Octombrie 2015 s-au promovat acţiunile de 
colectare selectivă a deşeurilor din echipamentele electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE), în 
parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec” — „Locul deşeurilor nu este în preajma 
ta!”, fiind colectate 28 tone deşeuri DEEE. 
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL BIROULUI SALUBRIZARE: 
1.  Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii publice din 

municipiul Timişoara; 
2.  Asigurarea unui serviciu public de salubritate de calitate pentru persoanele fizice şi juridice; 
3. Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile de la populaţie prin activităţi de 

informare, conştientizare şi verificări ale modului de coletare a deşeurilor la populaţie şi activităţii 
operatorului de salubrizare; 

4. Informarea şi educaţia ecologică în rîndul populaţioei prin realizarea unor materiale 
informative: broşuri, pliante şi afişe în domeniul gestiunii corecte a deşeurilor. 
 
 IV. BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU  

COMPONENŢA BIROULUI: Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 
Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef de birou şi 5 funcţionari publici de execuţie. 
 Şef Birou Monitorizare şi Protecţie Mediu este Domnul Călin - Victor FIAT.  
 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI: 

Biroul Monitorizare şi Protecţie Mediu are ca obiect de activitate: 
 A.  Monitorizare, evaluare şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; 
 B.  Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  

C.  Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi 
verificarea modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile locale 
privind calitatea apei de către persoanele fizice şi juridice; 

D.  Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a perdelei forestiere 
a municipiului Timişoara; 

E.  Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice 
deţinute în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; 

F.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor de 
reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; 

G.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor  de 
Amenajare Pista Skateboard; 

H.  Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, 
persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de mediu; 

I.  Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor 
de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
          Funcţionarii publici din cadrul Biroului Monitorizare şi Protecţie Mediu au desfăşurat 
următoarele activităţi: 
1.  Monitorizarea calităţii aerului pe raza Municipiului Timişoara 

Principalul obiectiv pe domeniul factorului de mediu ,,aer” este menţinerea calităţii aerului 
urban la standardele legale prin implementarea măsurilor cuprinse în Programul Integrat de Gestionare 
a Calităţii Aerului (PIGCA) pe fondul diverselor presiuni antropice suplimentare generate de activităţi 
de construcţie, lucrări edilitar–gospodăreşti de anvergură, activităţi industriale, citadine, etc. 

Legislaţia în vigoare respectiv Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede 
pentru indicatorul particule în suspensie PM10, un număr de maxim 35 de depăşiri/an calendaristic la 
fiecare dintre cele două staţii de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic - TM1 din Calea Şagului şi 
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TM5 din Calea Aradului, staţii fixe care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii 
Aerului (RNMCA).  

Conform notificărilor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, până la data de 15 
Decembrie 2015 s-au înregistrat un număr de 20 depăşiri la staţia TM1 şi 24 depăşiri la staţia TM5, 
ceea ce reprezintă o încadrare în prevederile legale, cu observaţia că numărul acestor depăşiri a crescut 
faţă de anul precedent, în special la staţia TM1.  

Situaţia numărului de depăşiri PM10 în perioada 2010 - 2015 este prezentată în tabelul şi 
graficul următor: 
 

Anul Număr depăşiri PM10 
 Staţia TM1 

din Calea Şagului 
Staţia TM5 

din Calea Aradului 
2010 51 40 
2011 64 56 
2012 14 24 
2013 7 23 
2014 4 28 

        2015* 20 24 
 

* Date valabile până la data de 15.12.2015 conform notificărilor primite  
   de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş 
 

 
 

Activităţile de construcţii, lucrările de reabilitare a infrastructurii urbane au constituit una dintre 
principalele cauze ale creşterii concentraţiilor de praf din atmosfera oraşului în anul 2015. Cu toate 
acestea este al patrulea an consecutiv în care nu s-au mai înregistrat depăşiri la PM10 aceasta a 
determinat neaplicarea procedurii de infrigement. 

Municipiul Timişoara se află în momentul de faţă, în regimul de gestionare II (s-a trecut de la 
regimul de gestionare I când a fost iniţiată de către Comisia Europeană procedura de infrigement, prin 
transmiterea avizului motivat în urma constatării depăşirii valorilor limită la indicatorul PM10) care 
delimitează arii clasificate în cadrul aglomerărilor şi zonelor de evaluare a calităţii aerului înconjurător 
ca urmare a faptului că în ultimii trei ani consecutivi, respectiv din anul 2012 şi până în anul 2014, nu 
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s-au mai înregistrat depăşiri ale valorilor limită pentru protecţia sănătăţii umane, la indicatorul particule 
în suspensie – PM10 (praf), conform prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. Aceasta presupune iniţierea Planului de menţinere a calităţii aerului conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului  nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate 
a aerului, a Planurilor de acţiune pe termen scurt şi a Planurilor de menţinere a calităţii aerului, 
procedură iniţiată în cursul lunii Octombrie 2015 de către Consiliul Judeţean Timiş. 

În baza Hotărârii de Consiliu Judeţean nr.84 din 29.04.2015 s-au desfăşurat acţiuni comune de 
control tematic  în domeniul calităţii aerului înconjurător – controlul pulberilor în suspensie PM10 
(praf), de către Echipa mixtă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului pe raza Municipiului 
Timişoara formată din reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, 
Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş şi Poliţiei Locale – Serviciul de Protecţia 
Mediului. 

În cursul anului 2015 s-au verificat şi controlat un număr de 24 agenţi economici dintre care 19 
şantiere în lucru care desfăşoară ample lucrări edilitar – gospodăreşti, construcţii, demolări şi 5 agenţi 
economici a căror activitate are impact semnificativ asupra mediului, aplicându-se un număr de 12 
sancţiuni contravenţionale cu impunere de măsuri concrete şi imediate de diminuare a răspândirii 
prafului în aerul atmosferic.  

Având în vedere amplele lucrări de reabilitare infrastructură stradală precum şi construcţie 
centru comercial desfăşurate în zona de sud a municipiului, pe Calea Şagului, în data de 16.04.2015 s-a 
relocat Staţia de filtrare aer mod ORAŞ (achiziţionată în octombrie 2014), din Piaţa Sfântul Gheorghe 
pe un nou amplasament  pe strada Musicescu nr.9 (în parcarea din faţa Grădiniţei PP23) cu scopul de a 
diminua semnificativ imisiile de poluanţi atmosferici, îndeosebi pulberile în suspensie PM10 din aerul 
atmosferic. S-a monitorizat arealul din sfera de influenţă a Staţiei de filtrare aer în vederea constatării 
eficienţei acesteia. S-a urmărit derularea Contractului de prestări servicii de mentenanţă nr. 
3/19.01.2015 pentru Staţia de filtrare aer, operaţii care s-au desfăşurat în trei etape, pe perioada unui an 
de zile şi care au permis funcţionarea în condiţii de siguranţă a staţiei. 

S-a derulat Contractul de prestări servicii nr.119/13.05.2015 având ca obiect ,,Măsurători 
calitate aer în Municipiul Timişoara”, măsurătorile s-au efectuat de către laboratorul acreditat din 
cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Mecanică. S-au realizat măsurători 
ale imisiilor atmosferice în 8 locaţii din municipiul Timişoara distribuite atât în zona de  nord (4 locaţii) 
cât şi în zona de sud a municipiului, timp de 7 zile în fiecare locaţie, în perioada Iunie–Octombrie 
2015. 

S-a elaborat şi supus spre aprobare o hotărâre de consiliu local privind protecţia atmosferei şi 
sănătatea locuitorilor din municipiul Timişoara.  
2.  Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii 

Zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian precum şi de activităţile 
industriale este prezent şi în municipiul Timişoara şi atentează la confortul, viaţa şi sănătatea 
locuitorilor. 

Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul Timişoara 
au fost elaborate de către colectivul de cercetare al Laboratorului de Acustică şi Vibraţii din cadrul 
Universităţii „Politehnica” din Timişoara şi reprezintă planuri proiectate pentru administrarea emisiilor 
de zgomot şi efectele acestuia, inclusiv măsurile de reducere a nivelului de zgomot. 

Proiectul privind Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în 
Municipiul Timişoara, precum şi chestionarul privind poluarea fonică, se găsesc pe site-ul Primăriei 
Timişoara, la secţiunea Documente Publice. 
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3.  Activităţi realizate în domeniul apelor 
În conformitate cu prevederile legislaţiei europene actuale în domeniul apelor, obiectivele 

principale pentru calitatea apelor sunt: prevenirea deteriorării, protecţia şi îmbunătăţirea stării 
ecosistemelor acvatice, permanentele interacţiuni  între ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre 
adiacente si zonele umede, precum şi intensificarea protecţiei şi îmbunătăţirii stării mediului acvatic 
prin măsuri specifice de reducere progresivă a emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare şi de 
închidere totală sau etapizată a emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase  în apă. 
 În cursul anului 2015, Direcţia de Mediu a urmărit inventarierea apelor de suprafaţă existente pe 
raza Municipiului Timişoara, precum şi monitorizarea calităţii acestora, printr-un program realizat în 
colaborare cu Universitatea „POLITEHNICA” Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria 
Mediului. În acest sens, au fost prelevate, analizate şi interpretate probe de apă din 11 locaţii ale 
oraşului (Canal Bega amonte şi aval, Canal Behela amonte şi aval, Canal Giroc, Canal Subuleasa, Balta 
Azur, Balta Aurora, Balta Grădina Zoologică, Balta Muzeul Satului, Balta Pădurea Verde), 
verificându-se starea de calitate a acestora. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, respectiv a OUG nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art.70, autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a îmbunătăţi microclimatul localităţilor prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor 
şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, de a lua măsuri de refacere 
peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate.  

În acest sens, Primăria Timişoara, prin Direcţia de Mediu, a demarat execuţia lucrării la 
obiectivul de investiţie „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei”. Acest proiect propune 
o serie de lucrări care să ducă la reabilitarea bălţii şi redarea ei circuitului natural, realizând astfel o 
zonă de odihnă şi agrement pentru cetăţenii din zonele limitrofe şi nu numai, urmând ca prin acestea, 
locul să fie pus în valoare. Până în prezent, s-au realizat lucrări în procent de 61%, termenul final al 
lucrării fiind 11 Februarie 2016. 
4.  Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale municipiului timişoara  
 

 
Structura perdelei forestiere de protecţie 

 

Frasin Salcam Ulm Amfora Pin Celtis Tei Molid Salcie Nuc



    17   

    Cod  FO26-04,ver1 

 

Direcţia de Mediu în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, 
Timişoara şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara a organizat întâlniri de lucru şi s-au 
purtat discuţii tematice cu propunere de măsuri. Printre măsurile luate pentru o gestiune durabilă a 
perdelei forestiere de protecţie a municipiului, amintim: inventarierea arborilor din perdeaua forestiera 
de protecţie, identificarea zonelor libere, în care se pot planta arbori, plantări de arbori, reparat gard, 
cosirea buruienilor, tăiatul drajonilor scoaterea uscăturilor, aplicarea de tratamente fitosanitare, 
deratizare, dezinsecţie.  

S-au plantat 10.000 puieţi forestieri în completare la Perdeaua forestieră de protecţie situată 
între Calea Aradului şi strada Ovidiu Balea, după cum urmează: 6.000 puieţi Stejar roşu (Quercus 
rubra), 2.000 puieţi salcâm (Robinia pseudacacia) şi 2.000 puieţi corcoduş (Prunus cerasifera). 
 Conform Hotărârii Consiliului Local 68/03.08.2012 privind identificarea de către Direcţia de 
Mediu a unor suprafeţe şi transformarea acestora în zone verzi, s-au identificat în Ciarda Roşie 8 ha. 
teren pe care s-a replantat salcie energetică care are atât rolul de Perdea forestieră de protecţie, cât şi 
rolul de a produce biomasă. 
 
5.  Gestionarea pădurii proprietate a municipiului timişoara  

 
Structura fondului forestier 

 
În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocolul Silvic Timişoara şi Ocolul Silvic „ANA – 

LUGOJANA”, care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului 
Timişoara, conform contractelor de administrare nr. 10182/20.11.2009 respectiv contract nr. 
9905/28.11.2008, s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

–Monitorizarea activităţii de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului 
Timişoara situate în jud. Timiş şi Caraş-Severin 734,4 ha, din care în Judeţul Timiş 50,7 ha la Pădurea 
Verde şi 183,3 ha în Comuna Jdioara, iar în Judeţul Caraş Severin 500,4 ha, în Comuna Tincova;  

–Participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
–Verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu reprezentanţi ai 

Direcţiei Silvice Timiş, Poliţia Română şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara; 
–Verificări pe teren, în colaborare cu personalul silvic, pentru controlul fitosanitar în vederea 

depistării dăunătorilor;  

Gorun Stejar Fag Carpen Tei Frasin Cer Diverse Tari
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–Verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure 
pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie, molozuri etc.;  

–Participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic 
„ANA LUGOJANA”. 

În cursul anului 2015, au fost soluţionate un număr de 175 solicitări, sesizări şi reclamaţii, 
adrese, privind domeniul de activitate al biroului, primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi economici, în 
principal în domeniile: calităţii aerului înconjurător, poluare fonică, poluarea surselor de apă, în baza 
Legii 544/2001. 
         S-au întocmit un număr de 13 Procese-Verbale de Constatare, 32  Note de Constatare, ca 
urmare a controalelor tematice privind problemele de mediu şi s-au emis un număr de 18 Somaţii 
pentru conformarea la reglementările de mediu în vigoare. 

ALTE ACTIVITĂŢI: 
S-au organizat 7 acţiuni de combatere a ciorilor prin distrugerea cuiburilor acestora, în 

colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al Judeţului Timiş;  
În luna Noiembrie 2015 a avut loc o întâlnire de lucru cu mai mulţi specialişti în domeniu în 

vederea stabilirii unor strategii privind combaterea ciorilor pe raza municipiului Timişoara; 
Participare şi prezentare lucrare cu titlul ,,Calitatea aerului urban în contextul dezvoltării 

durabile” la simpozionul organizat cu ocazia Zilei Pământului - 22 Aprilie, de către Universitatea 
”POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Chimie şi Ingineria Mediului; 

Participare la Simpozionul internaţional ,,Environmental Protection&Ecological Education – 
EPEE” în data de 5 iunie cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, organizat la Universiateta 
„POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. 

 
  V. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 
 COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 

Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie este un 
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa 3 funcţionari 
publici de execuţie.  

Compartimentul se află în subordinea Biroului Salubrizare (începând cu data de 01.08.2013 
până la data de 25.10.2015)  

Şef Birou Salubrizare – Adina - Gabriela BUMBU  
Compartimentul  trece în  subordinea Serviciului  Reglementare şi Politici Mediu Urban 

începând cu data de 25.10.2015.  
Şef Serviciu Reglementare şi Politici Mediu – Daniel – Marius CORAŞ  
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE 

CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 
Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie: 
Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare: 
Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
1. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie 
În anul 2015, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea S.C. „Danyflor” S.R.L conform 

contractului de concesiune nr.312/17.12.2015  privind  delegare a  gestiunii serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din  Municipiul Timişoara, prin concesiune. 

Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor din 
adăpost.  
  Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2015, au fost în 
număr de 330 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în scădere faţă de anul 
2014  (558 sesizări).  

Activitatea în anul 2015, în cadrul adăpostului de animale aparţinând S.C.„Danyflor” S.R.L. de 
pe DN 59 km 12+200 m, jud. Timiş se prezintă după cum urmează: 

–au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 1.467 câini;  
–s-au înregistrat 667 adopţii;  
–au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare de 2.060.065,77 lei cu  TVA inclusă. 
Împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor „Ecovet”, au fost promovate adopţiile canine, 

fiind adoptaţi un număr de 667 de câini, din care 67 de câini au fost adoptaţi în cadrul celor 20 târguri 
de adopţii organizate, iar restul în afara târgurilor. 

Pe parcursul anului 2015, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 174 
animale de companie, în Registrul animalelor de companie.  

2. DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DELARVIZARE, DEZINFECŢIE ŞI TRATAMENTE 
FITOSANITARE: 

Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare.  Aceste lucrări nu    
s-au efectuat pe parcursul anului 2015, având în vedere faptul că procedura de achiziţie publică a 
contractului pentru „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”, a fost contestată în instanţă, următorul termen fiind 
stabilit pentru  luna Ianuarie 2016. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 

1. Asigurarea unui management eficient al cîinilor fără stăpân, de pe domeniul public al 
Municipiului Timişoara. 

2. Asigurarare serviciilor publice în domeniul activităţiilor de dezinsecţie, dezinfectie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Timişoara. 

3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a deţinătorilor de câini privitor la cerinţele 
legislative privind bunăstarea şi protecţia animalelor prin realizarea de broşuri, informări şi campanii de 
adopţii; 

 
VI. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 12 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: trei inspectori de specialitate, un referent şi 8 îngrijitori. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, în scopul 

prezentării animalelor publicului vizitator, derularea de programe de educaţie ecologică, de programe 
de conservare in situ şi ex situ, precum şi de programe de cercetare, specifice grădinilor zoologice. 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015: 
1. S-au întocmit documentele pentru achiziţii de: 
–materiale pentru curăţenie, întreţinere şi reparaţii curente la Grădina Zoologică Timişoara; 
–produse farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi consumabile medicale la Grădina Zoologică 

Timişoara; 
–hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara. 
2. Îmbogăţirea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2014 colecţia cuprindea un număr de 56 de specii şi peste 314 de indivizi, iar  

la data de 31.12.2015 colecţia cuprindea un număr de 56 de specii şi peste 350 de indivizi. 
3. Activităţi curente de asigurare a hranei, igienei habitatelor, supravegherea etologică şi 

bunăstarea animalelor din colecţie, asigurarea asistenţei veterinare pentru animalele din colecţie printr-
un cabinet veterinar cu medici veterinari de liberă practică şi asigurarea de medicamente, vaccinuri de 
uz veterinar şi consumabile medicale şi organizarea Cabinetului veterinar şi Oficiului farmaceutic din 
cadrul grădinii; 

4. Derularea de activităţi ecologice şi educaţionale pentru vizitatori 
Un obiectiv esenţial al Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara îl constituie desfăşurarea 

de activităţi ecologice, de educaţie, responsabilizare şi informare a publicului vizitator. 
În cadru Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara au fost organizate următoarele activităţi 

de educaţie, sensibilizare şi conştientizare a publicului cu privire la protecţia şi conservarea 
biodiversităţii: 

În perioada 06-10.04.2015 s-au desfasurat activităţi educative extracuriculare şi extraşcolare în 
cadrul programului „Şcoala altfel”.  

 
 
În data de 01.06.2015 Grădina Zoologică Timişoara în colaborare cu clownii de la „Echipa Hazliţilor”, 
cu reprezentanţii de la „FasTracKids”, prinţi şi prinţese, i-au primit pe vizitatorii grădinii zoo într-o 
atmosferă de sărbătoare aşa cum se cuvine serbării Zilei Internaţionale a Copilului.  
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În data de 09.08.2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor, 
vizitatorii au beneficiat de  acces gratuit la Zoo Timişoara. Cei prezenţi în această zi au avut ocazia să 
hrănească cerbii, urşii şi păsările de apă şi au avut parte de un program de „animal petting” unde au 
avut acces direct la animale precum iepuri, porcuşori de Guineea, ţestoase de uscat, capre pitice pe care 
au putut să le mângâie şi să se joace într-un mediu foarte sigur, sub atenta supraveghere şi grijă a 
personalului Grădinii Zoologice Timişoara. 

Totodată, cu ocazia Zilei Grădiniilor Zoologice, s-a organizat „BOTEZUL” puilor născuţi ȋn 
anul în curs, eveniment la care au participat peste 2.500 de persoane şi care a fost preluat de ȋntreaga 
presă locală şi naţională. Au fost invitaţi şi clovnii care au oferit baloane gratuit tuturor copiilor 
prezenţi. 

 
 

În data de 05.10.2015 a avut loc la Grădina Zoologică Timişoara şi ȋn cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara o expozitie de fotografie cu animalele din cadrul Grădinii Zoologice 
Timişoara, realizată de elevii de gimnaziu şi liceu de la şcoli din Timişoara si Dumbrăviţa. 
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În zilele de sfârşit de săptămână, s-au realizat programe de hrănire a animalelor cu participarea 
activă a vizitatorilor. La cerere s-a pus la dispoziţie un ghid pentru vizitarea grădinii Zoo. 

În cursul anului 2015, Grădina Zoologică din Timişoara a fost vizitată de un număr de 73.302 
de vizitatori plătitori. La acest număr de vizitatori se adaugă 5.500 de vizitatori neplătitori, urmnare a  
organizării diferitelor evenimente şi activităţi din cadrul Grădinii Zoologice. 

5. Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite 
La Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite din cadrul Grădinii 

Zoologice Timişoara au fost primite un număr de 13 păsări rănite din diferite specii sălbatice. După ce 
au fost îngrijite şi tratate s-au reusit eliberarea a 10 păsari ȋnapoi in natură. 

6. S-a finalizat adăpostul zebrelor. 

 
 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 

1. Îmbogăţirea colecţiei de animale cu cel puţin 4 noi specii de animale; 
2. Realizarea în cursul anului 2016 a unui Program educaţional în vederea promovării protecţiei 

şi conservării biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor periclitate sau pe cale de dispariţie; 
3. Popularea habitatului pentru zebre; 
4. Achizitionarea unei puşti pentru tranchilizarea animalelor sălbatice şi seringă telescopică 

pentru imobilizare şi tratament al animalelor la distanţă ȋn Grădina Zoologică Timişoara; 
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5. Achiziţionarea unui incubator şi eclozator pentru ouă de struţ; 
6. Achiziţie materiale de întreţinere şi reparaţii ale habitatelor pentru animale. 

 
VII. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
COMPONENŢA COMPARTIMENT: cu un efectiv total de 6 angajaţi pe postul de inspector de 

specialitate – personal contractual, Compartimentul Parcul Copiilor este un compartiment de 
specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu 

 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI PARCUL COPIILOR 
A. Administrarea şi a coordonarea activităţilor care se desfaşoară în Parcul Copiilor “Ion 

Creangă” 
Personalul compartimentului a asigurat permanenţa în parc pe durata programului de 

funcţionare a acestuia şi în special a echipamentelor de joacă mobile (trenuleţ, circuit canoe, carusel), 
supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor „Ion Creangă” 

În cursul anului 2015 au fost organizate mai multe activităţi educative în diferite puncte ale 
parcului prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: „Ziua Păsărilor şi a Arborilor (10 mai), „Ziua 
Internaţională a Biodiversităţii” (22 Mai), „Ziua Europeană a Parcurilor” (24 Mai), „Ziua Internaţională 
a Copilului” (1 Iunie), „Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” (5 Iunie), „Ziua Mondială a 
Curăţeniei” (23 Septembrie), evenimente la care au participat grupuri organizate de copii provenite de 
la diferite şcoli şi grădiniţe. 

Au fost întocmite răspunsuri la sesizările venite din partea cetăţenilor şi s-au formulat adrese 
către diverse instituţii sau societăţi comerciale. 

De asemenea personalul compartimentului a urmărit buna funcţionare a echipamentelor de 
joacă, asigurarea funcţionării pe durata sezonului cald a echipamentelor mobile (carusel, circuit de 
canoe, trenuleţ), realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul parcului, precum şi 
irigarea acestuia, funcţionarea celor 2 grupuri sanitare din dotarea parcului.  

Au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi juridice în vederea 
desfaşurării de către acestea a unor activităţi educative, sportive sau de recreere dedicate copiilor care 
au vizitat parcul (atelier de pictură şi creaţie, navomodele, atelier de olărit, clovni, carturi cu pedale). 

Personalul compartimentului  a pus accent pe colaborarea cu mai multe societăţi care au realizat 
întreţinerea parcului, astfel spaţiile verzi, irigatul şi tăierile de corecţii la arbori au fost realizate de către 
S.C. „Horticultura” S.A., salubrizarea de către S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A., igienizarea 
grupurilor sanitare de către S.C. „Drumuri Municipale” S.A., lucrările de mentenanţă a caruselului de 
către S.C. „Sneberger Lunapark” S.R.L., lucrările de mentenanţă a încărcătorului universal pe bază de 
energie solară şi staţie Wi-Fi de către S.C. „Sun Smart Solution” S.R.L.-D iar paza obiectivului şi 
ordinea publică au fost asigurate de către angajaţi ai Direcţiei Poliţia Locală. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2016 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
PARCUL COPIILOR 

Asigurarea în regim de permanenţă a bunei funcţionări a echipamentelor de joacă şi a 
facilităţilor existente în Parcul Copiilor, precum şi securitatea utilizatorilor în exploatarea acestora. 

Asigurarea cadrului organizatoric pentru sărbătorirea unor evenimente din calendarul european 
şi internaţional privind mediul, desfăşurarea de acţiuni ecologice şi de protecţia mediului. 

ALTE ACTIVITĂŢI COMUNE ALE DIRECŢIEI DE MEDIU – verificarea, constatarea şi 
sancţionarea contravenţiilor pe domeniul de activitate al direcţiei: 
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În cursul anului 2015, consilierii din cadrul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara au întocmit 78 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în 
valoare totală de 169.300 lei. 

 
  
  
  
  

 
 
 


