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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

 

Biroul Gestiune Populatie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie 

 

 

         În cursul anului 2019, funcţionarii publici din cadrul Biroului Gestiune Populatie Canină, Deratizare, 
Dezinsecţie, Dezinfecţie au desfăşrat următoarele activităţi: 
 
 
A. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie:  
 
Urmărirea activităţii de gestionare a populaţiei canine fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului 
Timişoara, în baza contractului de concesiune nr. 91/01.07.2016 aflat în vigoare până în data de 12.07.2019. 
Astfel, în perioada 01.01.2019-12.07.2019 au fost recepţionate următoarele acţivităţi: 

- 239 câini ridicaţi de pe domeniul public al Municipiului Timişoara 
- 116 câini adoptaţi 
- 64 mortalităţi survenite în adăpostul de animale fără stăpân 
- 5 animale eutanasiate. 
- în data de 12.07.2019 în adăpostul de animale fără stăpân erau adăpostite un număr de 559 animale 

fără stăpân. 
- pentru activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân au fost emise facturi în valoare de 

1.019.382,68 lei. 
Pregatirea documentaţiei privind  delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
Municipiul Timişoara prin concesionarea activităţii şi urmărirea contractului numărul 143/23.09.2019 
încheiat cu S.C.Danyflor S.R.L., societatea declarată câştigătoare în urma licitaţiei publice deschise 
organizate. 
În perioada 01.10.2019-31.12.2019 au fost recepţionate următoarele acţivităţi: 

- 128 câini ridicaţi de pe domeniul public al Municipiului Timişoara 
- 84 câini adoptaţi 
- 16 mortalităţi survenite în adăpostul de animale fără stăpân 
- în data de 31.12.2019 în adăpostul de animale fără stăpân erau adăpostite un număr de 533 animale 

fără stăpân. 
- pentru activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân au fost emise facturi în valoare de 504.900,22 

lei. 
 
B. Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum 
şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi  predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 
 
Pregătirea documentaţiei privind achiziţia directă şi urmărirea activităţii  de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi  predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de neutralizare. 
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Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost ecarisate un număr de 414 cadavre de animale, însumând 11.647 kg.  
Pentru acestă activitate au fost emise facturi în valoare de 66.544,55 lei. 
 
C.  Gestiunea serviciului de salubrizare pentru activităţile de Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie 
 
 Verificarea activităţii SC Coral Impex  SRL, conform Acordului Cadru cu nr:39/5.04.2019  privind 
delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie. In 
baza acestui acord cadru a fost încheiat contractul subsecvent cu nr: 40/5.04.2019.  

Activităţi desfăşurate în baza acestui contract: 
        
a).   Dezinsecţie pe domeniul public al Municipiului Timişoara cu mijloace terestre, prin tratamente 
efectuate în perioadele cu cea mai intensă activitate a insectelor (de regulă seara târziu şi dimineaţa 
devreme). Au fost solicitări cu privire la: 
-  prezenţa ţânţarilor în majoritatea zonelor de locuit dar mai ales in zonele împădurite şi în locurile cu ape 
stagnante. 
- prezenta căpuselor în parcuri de joacă (Grădina Zoologică. Parcul Copiilor, Parcul Clăbucet, Parcul 
Adolescenţilor, zona  Kuncz, Cugir, Dej, Torontalului ).  
 Datorită precipitaţiilor din luna mai s-a constatat o înmultire deosebită a ţanţarilor ceea ce  a impus  
cresterea numarului de   tratamente . 
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 

          - suprafaţă supusă tratamentului  2019 – 9.659,97  mii mp; 

          - numar de tratamente: 8 

          - substanţe folosite: K’Othrine Profi EC 250 cu substanţa activă Deltamethrin, Permex 22 având 
substanţa activă Permetrin, Detral Super.  

 

b).  Dezinsecţia domeniului public al municipiului Timişoara prin mijloace aeriene. Operaţiunile s-au 
executat dimineaţa, la 30 minute după răsăritul soarelui, până cel târziu la ora 1000, seara începând cu orele 
1700 şi terminând cu orele 2100 (în funcţie de condiţiile meteo şi  apusul soarelui) 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 

          - suprafaţă supusă tratamentului  2019 – 13.372 ha; 

          - numar de tratamente: 4 

          - substanţe folosite: K’Othrine Profi EC 250 cu substanţa activă Deltamethrin, Cymima Plus , avand 
substanţa activă Cipermetrin 

Dintre zonele cu incidenţă ridicată în ceea ce priveşte numărul mare de insecte putem aminti: 

- cu muşte: zonele Cet Sud, platforma Polonă, Gradina Zoologică, Padurea Verde, Iosefin, Odobescu, 
Elisabetin, Badea Cârţan; 
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- cu ţânţari: zonele Plopi, Crişan, Ronaţ, Blaşcovici, Ion Ionescu de la Brad, UMT, 
Pădurea Verde, Spital Victor Babeş, Telegrafului, Dorobanţi, Modern, Baba Dochia, Fabric,  Campus  
Universitar, Stadion, Spital Judeţean, Ciarda Roşie, Buziaşului, Freidorf, Dâmboviţa, Şagului, Steaua. 
 

c). Delarvizarea pe domeniul public al Municipiului Timişoara (malurile Canalului Bega, canale colectoare, 
bălţi)  

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 

          - suprafaţă supusă tratamentului  2019 – 254 mii mp; 

          - numar de tratamente: 4 

          - substanţe folosite: Wectobag WG. avand substanţa activă Bacillus thrugiensis 

d)  Deratizarea pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 

Suprafaţa   Municipiului Timişoara a fost împărţită pe zone şi sectoare după cum urmează: 

         - zona I : la nord de canalul Bega  -  3 sectoare 

         - zona II : la sud de canalul Bega -  3 sectoare 

          

Momelile avizate şi testate din timp s-au depus în locuri ferite (crăpături, galerii, guri de canalizare) 
şi preponderent în staţii intoxicare din plastic.  

Raticide au fost depuse si în galerii , în locurile care sunt propice activităţii rozătoarelor  (malul râului Bega, 
sub poduri, canalizări). 

Tipuri de momeli utilizate: 

 

Nr. 
crt. 

 Tip raticid  Concentraţie substanţă activă 

1 Deration Pellet 0,005% Bromadiolone 

2 Agrorat Pellet 0,005% brodifacoum 

 

 Zonele cu prezenţă mare a rozătoarelor:  

         Având in vedere că in ultimii ani nu au fost efectuate nici un fel de lucrări de deratizare, prezenţa 
rozătoarelor a fost observată în toate zonele . 

         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
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         - suprafaţă supusă tratamentului 2019 – 9.659,97 mii mp; 

          - numar de tratamente: 4 

          - substanţe folosite: Deration Pellet, Agrorat Pellet 

e).     Monitorizarea vectorilor  pe domeniul public al Municipiului Timişoara 

Monitorizarea proceselor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie cuprinde două etape distincte: 

– Etapa premergătoare efectuării proceselor - se execută pentru stabilirea gradului de infestare 
cu vectori (insecte de disconfort, rozătoare), bolile şi dăunătorii plantelor; 

– Etapa postoperaţională efectuării proceselor - urmărirea şi măsurarea eficacităţii lucrărilor 
efectuate (deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie). 
 

1. Monitorizarea gradului de infestare cu rozătoare  

Monitorizarea rozătoarelor  s-a efectuat cu 100 de staţii de monitorizare Datele culese de pe teren au 
fost centralizate de  firma S.C.Coral Impex S.R.L. şi aduse la cunoştiinţă Primăriei Timişoara, pentru a se 
putea programa executarea lucrărilor ce se impuneau în urma monitorizării. 

  

2. Monitorizarea gradului de infestare cu insecte 

Monitorizarea insectelor s-a efectuat cu 20 de insectocutoare, montate în mod egal (10 în partea de 
nord a municipiului şi 10 în partea de sud a municipiului) în tot oraşul. 

Capturarea ţânţarilor şi recoltarea probelor cu larve s-a făcut începând cu luna aprilie, până în luna 
octombrie 

Rezultatele au fost prelucrate şi comunicate, pentru a se putea putea programa executarea lucrărilor ce 
se impuneau în urma monitorizării. 

  

Pe întreg anul 2019 au fost emise facturi pentru activitatea prestată după cum urmează: 

-pentru deratizarea domeniului public:  Facturi in valoare de :1.624.981,32 lei 

-pentru dezinsecţia terestră a  domeniului public:  Facturi in valoare de :442.402,24 lei 

-pentru dezinsecţia aeriană a  domeniului public:  Facturi in valoare de :1.593.886,72 lei 

-pentru deratizare, dezinsecţie si dezinfecţia spatiilor în care isi desfăşoara activitatea functionarii primariei 
primăriei: Facturi in valoare de 53.629,29 lei 
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D. Înregistrarea şi verificarea sesizărilor primite în cadrul Biroului Gestiune Populatie Canină, 
Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie, în număr de 189. 

 


