
 
DIRECŢIA DE MEDIU 

 
 
  Direcţia de Mediu funcţionează în subordinea directă a domnului Viceprimar Adrian Orza. 
Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul director Vasile Ciupa. 

Direcţia de Mediu a fost înfiinţată prin HCL nr. 124 din 24 aprilie 2007 şi are prevăzută în 
structura sa un număr de 43 funcţionari publici. (la ora actuală, 34)  cuprinşi în 3 servicii: 

- SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN  
- SERVICIUL SPAŢII VERZI 
- SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI  
 
 
1. SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN  
 
Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu. În prezent Şeful 

Serviciului Administrare Mediu Urban este dl. Fiat Victor Călin, biolog, numit cu delegaţie.  
În structura serviciului funcţionează un număr de 11 angajaţi.  
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007 
 
Activitatea SC DERATON SRL 
 
a) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori 

şi dăunători, spaţii verzi şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin 
operatori de servicii;  

Se urmăreşte periodic modul de îmbunătăţire atât a condiţiilor de lucru cât şi a utilajelor 
folosite precum şi a unor substanţe cu cel mai ridicat grad de eficienţă.  

b) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, 
serviciilor, prestate de operator în domeniul combaterii vectorilor şi dăunătorilor, spaţiilor verzi;  

Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole a 
Banatului Timişoara – Centrul de Cercetări de Igienă şi Patologie Animală, a efectuat teste şi a 
analizat gradul de infestare cu vectori a unor zone acoperite cu luciu de apă de pe raza municipiului 
Timişoara.  

c) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite;  
S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de combatere a vectorilor şi dăunătorilor, 

prestate de SC DERATON SRL după cum urmează  
 - dezinsecţie prin tratamente aeriene cu helicopterul pentru prevenirea şi combaterea 
insectelor, vectori de maladii transmisibile şi generatoare de confort pe raza Municipiului Timişoara, 
în valoare de 543.424,20lei;  
- dezinsecţie la instituţii de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) pe o suprafaţă de 3.197,62mii mp în 
valoare de 196.821,54 lei in următoarele unităţi de învăţământ: Grădiniţe cu orar prelungit nr.1, 3, 4, 
11, 5, 6, 9, 20, 22, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 38, Grădiniţe cu orar normal nr. 12, 18,  Liceul 
Azur, Liceul sportiv, Liceul Electrotimiş, Liceul Waldorf, Liceul Calderon, Liceul Ion Mincu, 
Liceul Ana Aslan, Liceul Lenau, Liceul pedagogic, Liceul economic, Liceul CFR, Liceul Coandă,  
Liceul energetic, Liceul Telecomunicaţii, Liceul agricol, Liceul Moisil, Liceul silvic, Liceul Vidu, 
Grup şcolar Tănăsescu, Grup şcolar auto, Şcoala generala nr: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21,  
24, 25, 26, 27, 28, 30 
 
- deratizare la instituţii de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) pe o suprafaţă de 1.275,14mii mp în valoare 
de 64.385,70lei în următoarele unităţi de învăţăm grădiniţa cu orar prelungit nr. 1, 3, 5, 4, 6 7,9, 11, 
12, 19, 20, 21,  22, 25,26, 27, 29, 31, 32, 38; grădiniţa cu program normal nr.12; şcoala generală nr. 
1,2, 5,  6, 7,  9, 11, 13,15,  16, 18,19, 21, 24, 25,  26, 27, 28, 30;  Liceul Pedagogic, Liceul Mincu, 
Liceul Moisil, Liceul Lenau, Liceul Silvic , Liceul Agricol, Liceul Vidu, Liceul Loga,  Liceul 
Sportiv, Liceul Vlad Ţepeş, Liceul Economic, Liceul Calderon, Liceul Ana Aslan, Liceul Azur, 



Liceul Waldorf, Liceul CFR, Liceul Auto, Liceul Energetic, Liceul Telecomunicaţii, Liceul 
Electrotimiş, Grup Şcolar Alimentar, Grup Şcolar Construcţii Montaj, Grup Şcolar Tanasescu 
 
- deratizare domeniul public în Municipiul Timişoara în valoare 1.776.355,59 lei în următoarele 
zone: Zona Bucovina-Mehala,Blascovici-Ronat, Zona Tipografilor - Telegrafului, Zona 
Circumvalatiunii - Mircea Cel Batran, Zona UMT, Zona II de la Brad, Zona Cetate,Parcurile din 
zona centrala, Zona Steaua-Fratelia,Girocului-Elisabetin, Zona Timisoara Sud-Ciarda Rosie, Zona 
Stadion-Campus Univ, Zona Buziaşului-Kuncz-Plopi, Zona Cetate, Zona UMT -Aradului, Zona 
Bucovina-Circumvalatiunii, Zona Blascovici-Mircea Cel Bătrân,Maluri Canal Bega , Zona 
Podgoriei-Polona, P-ţa Petoffi-str.Ardealului, Zona Dreptatea-Clăbucet, Zona Labiş-Filaret Barbu, 
Zona Soarelui, Zona Buziaşului, Zona Fabric, Zona Telegrafului, Zona Dorobanţi, Zona Crişan-
Modern, Zona.Freidorf, Parcul Zoo, Zona Porumbescu-Odobescu, P-Ta Crucii -Eroilor, Zona Ofcea-
Spitalul Judetean, Zona Cosminului-Lidia,Eneas, Staţia de epurare-Solventul-Gara de Nord, Zona 
Tipografilor-antene, Zona Badea Cârţan-Kogalniceanu 
  
- dezinsecţie terestră pe domeniul public pentru combaterea insectelor (muşte şi ţânţari) folosindu-se 
mijloace terestre în valoare de 580.751,04 lei; Zona, Cetate-Mehala-Fabric Nord,Fabric Sud, Zona 
Elisabetin,Iosefin-Freidorf, Fratelia, Zona Ciarda Roşie, Zona Plopi, Zona Kuntz, Zona Ghiroda 
Noua, Parc Central, Justiţiei, Catedralei, Rozelor Copiilor, Piaţa Operei, Zona Ciarda Roşie, Zona 
Mehala-Bucovina, Zona Mircea Cel Batran-Blascovici, Zona Freidorf - Dambovita, Zona Calea 
Sagului - Steaua - Fratelia, Zona Soarelui, Zona Buziaşului, Zona Cetate-Mehala , Zona Fabric 
Nord, Zona Fabric Sud, Zona Elisabetin, Zona Fratelia, Zona Ciarda Roşie, Zona Rusu Sirianu, 
Zona Cetate, Zona Mehala - Ronat, 
 
 
- tratamente fitosanitare pentru combaterea afidelor, larvelor defoliatoare din parcurile, scuarurile şi 
aliniamentele stradale, în valoare de 751.095,99lei; S-au efectuat lucrări in Parcurile Central, 
Botanic, Rusu Sirianu,Catedralei, Alpinet, Doina, Justiţiei, Parcuri din Zona Cetate, Padurice Giroc, 
Zona Stadion; Zona Tipografilor, Zona Rusu Sirianu, Zona Pestalozzi, Zona Elisabetin, Padurea 
Verde, Zona Porumbescu, Zona Labis - Filaret Barbu, Zona Piata Crucii-Eroilor, Zona Ofcea-
Spitalul Judeţean, Zona Pepinierei - Coresi, Zona Cosminului-Lidia, Zona Eneas, Elisabetin, 
Stadion, Cetate, Parcurile Din Cetate, Tipografilor-Telegrafilor, Padurea Verde , Zona Cetate, Zona 
Fabric Nord, Zona Mehala-Ronat Zona Baritiu-Pop De Basesti,  Zona Iosefin, Zona Mehala-Ronat, 
Zona Baritiu - Pop De Basesti, Zona  Fabric Nord, Parcuri si Scuaruri Zona Cetate, Parcuri 
Central,Botanic, Zona Tipografilor, Zona Rusu Sirianu, Pădurice, Zona Stadion, Zona Pestalozzi, 
Zona Elisabetin. 
 
 
- dezinfecţie la unităţile de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) pe o suprafaţă de 1.616,74mii mp în 
valoare de 95.214,51lei în următoarele unităţi de învăţământ: Grădiniţe cu orar prelungit nr. 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25,26, 27, 32, 36, CFR; Grădiniţa cu program normal nr.15, Şc 
generala nr.: 2, 5, 6, 7, 13,14, 15, 16, 19,18, 24, 25, 26, 30, Rudolf Walter, Liceul Lenau, Liceul 
alimentar, Liceul Mincu, Liceul industrie uşoară, Liceul Vidu, Liceul Moisil, Liceul energetic  
 
OBIECTIVE  SC DERATON SRL 2008 
 
1.Leader regional în furnizarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratament 
fitosanitar. 
 
2.Conformarea cu cerinţele legislaţiei referitoare la protecţia mediului şi sănătate şi securitate în 
muncă. 
 
3.Creşterea competitivităţii serviciilor prestate prin utilizarea de tehnologii şi echipamente 
performante, care conduc la reducerea poluării mediului. 
 



4. Asigurarea securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă prin minimizarea sau izolarea riscurilor 
pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori. 
 
5. Instruirea, conştientizarea şi perfecţionarea personalului în domeniul de muncă. 
 
6. Îmbunătăţirea sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă. 

 
 
Verificarea activităţilor ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu; 
 
S-au efectuat 311 de controale în pieţele municipiului pentru verificarea modului de respectare a 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara (aprobat prin 
HCL nr. 334/2002) şi a prevederilor  HG nr. 661/ 2001(privind eliberarea certificatului de 
producător: 17 dintre acestea au fost efectuate după terminarea programului de funcţionare a pieţelor  
( pe timpul nopţii ). 
S-au emis 47 de invitaţii din care 15 pentru pers. juridice şi 32  pentru pers. fizice. 
S-au emis 64 de somaţii din care: 

- 13 pentru SC PIEŢE SA : 
- efectuarea curăţenie în pieţe; 
- executarea lucrărilor de reparaţii la îmbrăcămintea asfaltică; 
- neafişarea la loc vizibil a programului de funcţionare şi a 
extraselor din regulamentul de funcţionare referitoare la 
drepturi, obligaţii şi contravenţii; 
- igienizarea şi dezinfecţia platformelor de gunoi; 

- 51 pentru utilizatorii pieţelor - persoane fizice şi juridice: 
- respectarea curăţeniei şi ordinii – 15; 
- respectarea sectorizării – 12; 
- stopare comerţ pe căile de acces şi din mijloacele auto – 14; 
- introducerea la comercializarea a produselor murdare şi 
degradate -10; 

S-au aplicat 39 amenzi în valoare de 20.700 lei. 
 Amenzile au fost aplicate în baza următoarelor hotărâri: HCL nr. 45/1993, completată şi 

modificată cu HCL nr.349/2002 (7 amenzi) şi HCL nr.334/ 2002, privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara ( 32 amenzi ):  

- 22 pentru nerespectarea curăţeniei, sortarea produselor în 
pieţe şi nerespectarea sectorizării; 
- 5 pentru comercializarea produselor fără autorizaţie; 
- 6 pentru depozitări nejustificate pe platourile pieţelor; 
- 5 pentru SC Pieţe SA- neluarea măsurilor privind respectarea 
curăţeniei în pieţe; 
- 1 pentru  piaţa PENCOOP- neîncheiere contract cu SC 
RETIM S.A. 

Din amenzile aplicate, 26 au fost încasate în valoare de 12.000 lei, 12 au fost trimise la 
Direcţia Fiscală pentru executare silită iar 1 a fost trimisă + la Serviciul Juridic în vederea 
soluţionării în instanţă a contestaţiei formulate. 

S-au rezolvat 17 adrese ( primite de la cetăţeni, instituţii etc.) privind problemele din  pieţe. 
S-au întocmit  programe, rapoarte de activitate săptămânale, lunare, semestriale, anuale, note 

de presă, referate de informare privind activitatea din pieţe. 
S-au  înaintat Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare următoarele 

proiecte de hotărâre : 
- proiect de hotărâre privind aprobarea BVC, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă a SC 

Pieţe SA – (aprobat prin HCL nr. 238/ 2007); 
- proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei Consiliului de Administraţie a SC 

Pieţe SA – ( aprobat prin HCL nr. 268/ 2007). 



S-a participat  la Conferinţa Asociaţiei  Bioagricultorilor din România organizată la Cluj – 
Napoca. 

S-a realizat o broşură cu tema „ Produsele ecologice”. 
S-a urmărit modul de respectare a programului de reparaţii şi reamenajări efectuate în pieţe 

de către SC Pieţe SA, cum ar fi: 
- refacerea în totalitatea a copertinei de la Hala de legume - fructe din Piaţa Giroc; 
- extinderea copertinei din Piaţa 700; 
- refacerea îmbrăcăminţii asfaltice la aleea de circulaţie pietonală din Piaţa B. Cârţan; 
- dotarea sediilor administrative din pieţele B. Cârţan şi Iosefin cu calculatoare; 
- racordarea la canalizarea oraşului a pieţei Mehala; 
- reparaţii la copertina din Piaţa Dacia, înlocuirea jgheaburilor de preluarea a apelor pluviale; 
- amenajarea punctelor de sacrificare a mieilor în perioada Sărbătorilor Pascale – pieţele 
 Iosefin şi B. Cârţan; 
- igienizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia halelor de comercializare a cărnii şi a produselor lactate; 
- reparaţii la instalaţiile  sanitare ( unde s-a impus ); 
- pavoazarea pieţelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 
OBIECTIVE 2008 

- creşterea calităţii tuturor lucrărilor de salubrizare a pieţelor; 
- realizarea împrejmuirii pieţelor unde este posibil; 
- realizarea unei bănci de date la nivelul fiecărei pieţe care să cuprindă: situaţia 

rezervărilor, date despre agenţii economici din pieţe şi despre producătorii agricoli care 
au mese rezervate, legislaţie referitoare la serviciile de piaţă, etc.; 

- dotarea cu calculatoare a sediilor administrative din pieţele 700, Mehala şi Piaţa de 
gros; 

- asfaltarea sectorului „Vânzări mijloace auto din Piaţa Mehala.” 
- realizarea unei hale de 1.000 m.p. pentru comercializarea legumelor şi fructelor en 

gross prin închiderea copertinei metalice existente cu panouri  şi amenajarea de noi 
boxe în Piaţa de Gross; 

- dotarea cu mobilierul necesar în  Piaţa Iosefin ( după reamenajarea pieţei ); 
- amplasarea unui presocontainer pentru colectarea deşeurilor vegetale în Piaţa 700; 
- reparaţii la îmbrăcămintea asfaltică şi la copertine în pieţele în care se impune; 
- organizarea unui simpozion cu tema „Oportunităţi şi constrângeri privind piaţa 

produselor ecologice”; 
- realizarea unei broşuri de informare a cetăţenilor cu privire la normele de igienă şi 

modul de comercializare al produselor agroalimentare prezentate spre vânzare în pieţe 
de pe raza municipiului Timişoara”.  

 
Activităţi ce s-au desfăşurat în domeniul apelor 
 
S-au efectuat un număr de 20 de verificări pe malurile Canalului Bega în colaborare cu 

Inspecţia Apelor din cadrul Direcţiei Apelor Banat, în baza HCL nr. 45/1993 completată şi 
modificată cu HCL nr. 349/2002 şi a Legii Apelor nr. 107/1996 din care 5 s-au desfăşurat pe timpul 
nopţii, cu scopul depistării persoanelor care depozitează deşeuri pe malurile Canalului Bega.  

In urma verificărilor efectuate pe ambele maluri ale Canalului Bega, intravilan Timişoara 
(Uzina de Apă – Podul Modoş) s-au constatat următoarele: 

- depozitări de deşeuri atât pe malurile Canalului Bega, cât şi pe luciul de apă; 
- au fost depistate persoane fizice care spălau autovehicule în zona de protecţie a Canalului 

Bega şi covoare pe malul apei; 
- au fost surprinse persoane fizice care ardeau deşeuri în zona de protecţie a Canalului 

Bega ; 
- au fost depistate animale care păşunau în zona de protecţie a cursului de apă. 
Pentru contravenţiile constatate au fost emise un număr de 11 somaţii şi aplicate sancţiuni 

contravenţionale în baza HCL nr. 349/2002 completată şi modificată cu HCL 542/2006 completată 
şi modificată şi în baza Legii Apelor nr. 107/1996 completată şi modificată, în valoare de 18.000 lei. 



Pe parcursul derulării întregii activităţi de monitorizare şi control a fost subliniată importanţa 
respectării, atât de către agenţii economici, cât şi de către persoanele fizice, a normelor privind 
păstrarea calităţii apelor de suprafaţă de pe raza Municipiului Timişoara. 

La nivelul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, s-a demarat 
acţiunea de întocmire a unei bănci de date despre apele stagnante de pe raza municipiului. Au fost 
inventariate peste 30 de locaţii, din care 23 sunt bălţi, suprafaţa totală ocupată de  ape stagnante fiind 
de aprox. 174, 96 ha, din care: 

• 97, 17 ha- luciu apă 
• 57, 79  ha – mlaştină 
• 20,00 ha-  canale de desecare 

Datorită unei legislaţii deficitare, care nu reglementează  în sarcina cărei instituţii cade 
administrarea acestor lucii de apă ele au fost lăsate de izbelişte, prin grija Primăriei Municipiului 
Timişoara  fiind salubrizate şi igienizate de mai multe ori pe an doar malurile acestora.  

În urma verificării calităţii apei lacului Subuleasa (incinta S.C. Azur S.A.) s-au fost 
constatate pe suprafaţa acestuia irizaţii cu produse petroliere, iar în zona vechiului canal de 
deversare de ape pluviale a platformei industriale Calea Buziaşului concentraţii mari de 
hidrocarburi. 
 

 
                     

Balta Subuleasa - poluare cu produse petroliere 
 

În baza contractului de cercetare dintre Primăria Timişoara şi Facultatea de Chimie a 
Universităţii Politehnica au fost prelevate şi analizate probe din aceste ape. S-au constatat 
concentraţii de produse petroliere 173g/l la suprafaţă şi 170mg/l la adâncimi de 0.3-0,5 m. 

S-au realizat lucrările de depoluare a luciului de apă afectat de poluarea cu hidrocarburi (au 
fost realizate sisteme de 
baraje plutitoare pentru 
evitarea propagării 
undei poluante, 
respectiv a fost 
împrăştiat material 
absorbant care prin 
floculare ajută la 
colectarea reziduurilor 
de produse petroliere). 
 
 
                      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Balta Subuleasa - aplicarea materialului absorbant 
 
Totodată s-a efectuat decopertarea unei porţiuni de 5-6 metri din conducta de beton cu un 
diametrul de aproximativ 2 metri care străbate platforma industrială Buziaşului şi se varsă în 
lacul Subuleasa în vederea evaluării gradului de contaminare a solului cu produse petroliere 
de-a lungul conductei. Nu s-au constatat infiltraţii sesizabile cu produse petroliere, în 
consecinţă nu se poate vorbi de o contaminare a solului cu aceste substanţe. 
 La data de 08.11.2007 a fost finalizată operaţia de blindare a conductei, prin 
realizarea unui „dop de beton”, cu o grosime de 70 cm, care să obtureze  comunicarea dintre 
conductă şi lac, eliminându-se astfel posibilitatea unor noi episoade de poluare. 
 
 

  
 

                  Balta Subuleasa – blindarea conductei de deversare 
 

S-a realizat un studiu de cercetare  privind evaluarea calităţii apei stagnante şi de precipitaţii 
în Municipiul Timişoara  împreună cu Universitatea Politehnica – Facultatea de Chimie Industrială 
şi Ingineria Mediului.  

Calitatea apei de precipitaţii a fost evaluată pentru următoarele situri: apa de precipitaţii, 
zona rezidenţială Mehala, calea Bogdăneştilor, apa de precipitaţii, Parcul Botanic, strada Victor 
Vlad de la Marina, apa de precipitaţii Buziaş, str. Coloniei nr. 2, apa de precipitaţii, Staţia Meteo; 
calitatea apei stagnante va fi evaluata pentru următoarele site-uri: apa stagnantă, Lacul Kuntz str. 
Torac, apă stagnantă, Lacul din incinta Intreprinderii Azur, apă stagnantă, Lacul din incinta 
Hotelului Aurora, apă stagnantă, zona Şag Vest, apa stagnanta, lacul de pe str. Lămâiţa, zona 
Freidorf. 



             Sit-urile unde s-a evaluat calitatea apei de precipitaţii au fost alese astfel încât să fie 
acoperită toată zona, atât din punct de vedere a poziţiei geografice cât şi din punct de vedere al 
caracteristicilor (zona industrială, rezidentială, parcuri).  
             
 

OBIECTIVE  2008 ALE DIRECŢIEI DE MEDIU ÎN DOMENIUL APELOR 
 
- continuarea cercetărilor privind calitatea apei stagnante şi de precipitaţii, în anumite locaţii 

de pe raza Municipiului Timişoara; 
- continuarea acţiunilor de verificare a salubrizării malurilor Canalului Bega, desfăşurate 

conform programelor trimestriale, în colaborare cu Direcţia Apelor Banat, Compartimentul Inspecţia 
Apelor; 
            - realizarea unui program de verificare a agenţilor economici care deversează ape uzate în 
reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara, în colaborare cu Direcţia Apelor Banat şi 
SCAquatim SA.              
             Pe lista de priorităţi a Primăriei Municipiului Timişoara se află reconstrucţia ecologică a 
bălţii cuprinse între străzile Lacului şi Vasia Vasilescu, în bugetul pe anul 2008 fiind alocate fonduri 
pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru lucrarea respectivă. 
            Totodată, în atenţia Primăriei Municipiului Timişoara se află reconstrucţia ecologică a 
Canalului Subuleasa din Cartierul Kuncz, prin realizarea unei staţii biologice de epurare, o 
modalitate ieftină de reciclare a apei murdare. 

 

REALIZĂRI ALE DIRECŢIEI DE MEDIU  ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SPAŢIILE DE 
JOACĂ DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN 2007 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, modernizare (reabilitare), 
întreţinere şi reparare a locurilor de joacă situate în partea de sud faţă de canalul Bega, prestate de 
către S.C. Drufec Cons. CF SRL în  valoare de 964.995,69 lei, reprezentând: 

- Lucrări de amenajarea a  4 noi locuri de joacă pe străzile: I. Plavoşin (fostă Pompiliu Ştefu), 
Piaţa Cotruş Aron (fostă Vidraru), Bulevardul Dragalina nr. 38-40 şi la Grădina Zoologică a căror 
valoare se ridică la 117.758 lei.  

- Reamenajarea, modernizarea şi reabilitarea a 6 locuri de joacă de pe străzile: Cerna, Miloia, 
Hărniciei, P-ţa Dacia, P-ţa Dacia (lângă Policlinică), Grădiniţa de pe str. Retezat, în valoare totală de 
232360 lei 
- Demararea lucrărilor de modernizare şi reabilitare la Grăd. PP 21 str. I H Rădulescu a căror valoare 
se ridică până în prezent la 2281 lei. 
Achiziţionarea de echipamente de joacă din import precum şi de la firmele de profil din ţară în 
vederea completării cu acestea a spaţiilor de joacă existente, în valoare de 00000 lei. 
- Executarea de reparaţii curente la peste 35 de locuri de joacă în valoare de 312697 lei 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, modernizare (reabilitare), 
întreţinere şi reparare a locurilor de joacă situate în partea de nord faţă de canalul Bega, prestate de 
către S.C. Bindalim SRL în  valoare de 1.041.428,61 lei, reprezentând: 

- Lucrări de amenajarea a 3 noi locuri de joacă pe străzile Arcaşilor, Gabriela Tako (fostă 
Godeanu), respectiv la Grădiniţa de pe Str. Teiului nr. 3, a căror valoare se ridică la 63973 lei. 
- Demararea în luna noiembrie a lucrărilor de amenajare a unui nou loc de joacă la intersecţia 
străzilor Cireşului cu Nekrasov (cartierul Ronaţ), a căror valoare se ridică până în prezent la 2320 lei 

- Reamenajarea, modernizarea şi reabilitarea a 8 locuri de joacă de pe străzile: Bucureşti, 
Dobrogea, Renaşterii (Lângă liceul Energetic), zona Aeroport, P-ţa Sf. Nicolae (fostă Păun Pincio), 
Grădiniţa Aeroport, Grădiniţa CFR de pe Bl. Republicii, precum şi la Şcoala Generală nr. 21 de pe 
str. Simion Bărnuţiu în valoare totală de 140293 lei 
 - Demararea lucrărilor de modernizare şi reabilitare la un număr de 6 locuri de joacă pe 
străzile Dunărea, Lorena, respectiv Str. Silistra, P-ţa Brătianu, P-ţa Europei, precum şi la locul de 
joacă situat la Grădiniţa PP 24 de pe str. Măslinului, a căror valoare se ridică până în prezent la 
14493 lei. 
Achiziţionarea de echipamente de joacă din import precum şi de la firmele de profil din ţară în 
vederea completării cu acestea a spaţiilor de joacă existente, în valoare de 396152 lei. 



- Executarea de reparaţii curente la peste 30 de locuri de joacă în valoare de 424198   lei. 
Tot în cursul acestui an s-au primit un număr de 85 de adrese referitoare la întreţinerea spaţiilor 
de joacă, respectiv propuneri de amenajare a noi locuri de joacă pe raza municipiului Timişoara. 
 

OBIECTIVE 2008 
Deşi anul 2008 va fi anul modernizării, respectiv reabilitării spaţiilor de joacă de pe raza 

municipiului Timişoara, în vederea aducerii acestora la nivelul cerinţelor H.G. Nr. 1102 din 2 
octombrie 2002, respectiv prescripţiei tehnice PT R 19/2002, o atenţie deosebită va fi acordată 
înfiinţării a noi locuri de joacă. 

Astfel în cursul a acestui an, atât pentru a veni în întâmpinarea doleanţelor cetăţenilor, 
materializate prin numeroase sesizări sosite pe adresa Primăriei Municipiului Timişoara în cursul 
anului 2007, cât şi pentru a acoperi lipsa unor spaţii de joacă în zone în care se remarcă o importantă 
concentrare a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară se preconizează să se realizeze un număr de 
aproximativ 7 noi spaţii de joacă, dintre care, 5 situate pe spaţii verzi şi 2 situate la şcoli, după cum 
urmează:  
1. Pe str. Nekrasov la intersecţia cu str. Cireşului în cartierul Ronaţ (amenajare începută în 
Noiembrie 2007) 
2. Pe str. Radu de la Afumaţi (zona Pavilioane) 
3. Pe str. Str. Iorgovanului nr. 1 (cartier Dâmboviţa) 
4. În cartierul Lunei (după alegerea unei locaţii şi verificarea acesteia) 
5. În cartierul Dorobanţilor (după alegerea unei locaţii şi verificarea acesteia) 
6. La Şc. Gen. Nr. 19 (corpul de clădire situat în P-ţa Avram Iancu) 
7. La Şc. Gen. Nr. 11 (corpul de clădire situat pe strada Războieni) 
 

Cum s-a menţionat anterior modernizarea şi reabilitarea spaţiilor de joacă va fi o preocupare 
majoră în anul 2008 pe agenda primăriei. În acest sens se poate menţiona că în jur de 30 de locuri de 
joacă dintre care 12 spaţii de joacă la nord de Bega şi 18 la sud de canalul Bega vor fi modernizate. 
Astfel locurile de joacă situate pe străzile Dunărea, Lorena, respectiv Silistra, P-ţa Brătianu, P-ţa 
Europei, la Grădiniţa PP 24 de pe str. Măslinului nr. 7-8, a căror modernizare, respectiv reabilitare 
demarată în toamna anului 2007 va continua şi în acest an.  

De asemenea în 2008 este prevăzută modernizarea, respectiv reabilitarea şi altor locuri de 
joacă precum cele situate pe străzile: Hărniciei nr. 4, Mureş colţ cu C. Martirilor, Polonă, Humuleşti 
(Parcul 3 August 1919), I. Slavici Bl. 22(Lămâiţei), locul  de joacă „Prâslea Cel Voinic”, la 
grădiniţele:  PP 21 de pe str. I. H. Rădulescu , PP 07 de pe str. Nottara, Grăd. PP 05 de pe str. 
Canalul Bega, precum şi la şcolile Gen. Nr. 4 de pe str. Jules Verne 64 (cartierul Plopi), Şcoala 
Ajutătoare “Iris” de pe str. Cosminului, etc.  
 

Verificarea şi urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, 
activităţilor, serviciilor, prestate de operatorul SC DANYFLOR SRL în domeniul managementului 
populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţi de ecarisaj conform contractului  SC2006-
15384 din 31 iulie 2006. 

În cursul anului 2007, au fost prinşi transportaţi în adăposturi  un număr de 4.295 de câini 
vagabonzi şi fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara din care: 4004, după expirarea 
termenului legal de 7 zile cazare, hrănire şi întreţinere sanitar veterinară, conform OUG NR. 
155/2001 completată cu Legea nr. 227/2002, au fost eutanasiaţi iar 976 de câini au fost revendicaţi 
sau adoptaţi.  

De asemenea, s-a constatat o creştere a numărului de câini vagabonzi şi fără stăpân pe raza 
municipiului Timişoara, creştere care se datorează migrării acestora dinspre zonele periferice ale 
municipiului Timişoara, cum ar fi zona rezidenţială Dumbrăviţa, zona rezidenţială Şag, comunele 
Ghiroda, Giroc, Chişoda, Giarmata şi a reproducerii necontrolate a câinilor din curţile societăţilor 
comerciale private a instituţiilor de stat şi chiar şi în gospodăriile private ale cetăţenilor. 
 
 Urmărirea problemelor legate de zgomote şi vibraţii.  

Conform Directivei  2002/49/EC  emisă şi adoptată de Parlamentul European şi Consiliul 
Europei, transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr.321/2005, republicată, 
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, Primăria municipiului Timişoara a demarat 



începând cu luna ianuarie 2007 procedura de  încheiere a  unui contract pentru achiziţia serviciului 
,,Managementul zgomotului ambiental în municipiul Timişoara". 
 Conform procedurilor legale în vigoare, în urma licitaţiei, contractul a fost câştigat de  firma 
Vibrocomp.Kft., Budapesta-Ungaria şi lucrările au demarat începând cu data de  de18.10.2007 odată 
cu semnarea contractului care cuprinde: 

-  realizarea hărţii strategice de zgomot a municipiului Timişoara, 
- întocmirea planurilor de acţiune privind diminuarea zgomotului în municipiul Timişoara; 
- identificarea surselor şi limitarea nivelurilor de zgomot a acestora în cadrul activităţilor de 

vecinătate, agrement, activităţi sociale, etc. 
1. În anul 2007 s-a realizat harta strategică de zgomot pentru zona industrială (numai pentru 

unităţile IPPC din municipiul Timişoara, conform cerinţelor H.G 321/2005,republicată). În acest 
sens consilieri din cadrul Direcţiei de mediu au participat împreună cu membrii ai firmei Vibrocomp 
Kft. la efectuarea măsurătorilor de zgomot la unităţile IPPC : Cet Sud; S.C.Bega Chim S.A; 
Smithfield  Prod S.R.L.- Abator Freidorf; Linde; S.A. DetergenţiS.A.; Azur ; Cet Centru. Urmează 
ca în anul 2008 să se finalizeze hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier, feroviar, tramvaie 
şi aeroport. 
 Pe baza hărţii strategice de zgomot se vor identifica zonele cele mai intens poluate şi 
numărul de locuitori afectaţi de zgomot şi vibraţii din municipiul Timişoara precum şi zonele 
liniştite ale oraşului.  

În ultima parte a anului 2007 s-au realizat măsurători ale nivelului de zgomot în diferite 
locaţii din municipiul Timişoara de unde s-au primit sesizări de la cetăţeni. Amintim în acest sens 
măsurători efectuate pe: 

-  str.Victor Babeş nr.10, unde s-a constatat că în interiorul locuinţei reclamantei nivelul 
zgomotului măsurat a depăşit valoarea maximă admisă de 35dB,conform STAS 100009 /88, cu 2,3 
dB – motiv -  geamuri învechite care nu mai pot asigura izolare fonică;   

-  str.Ciprian Porumbescu nr.10, ap.2 – s-a constatat depăşirea nivelului de zgomot în 
interiorul locuinţei  cu 10 dB – motiv - nemodernizarea totală a centralei termice aflate la subsolul 
clădirii;  

- pe str. Ion Ionescu de la Brad, în dreptul imobilului A3, sc. B, s-au efectuat măsurători la 2 
metri de faţada clădirii, la înălţime de 1,5 m faţă de sol, conform STAS 6161-3/82-Metode de 
determinare ale nivelului de zgomot – s-a constatat depăşirea nivelului de zgomot conform  STAS 
100009/88 cu  18,7 dB - motivul – şoferii care evită circulaţia de pe strada Sfinţii Petru şi Pavel şi 
maşinile de mare tonaj care circulă în această zonă datorită existenţei depozitelor de materiale de 
construcţii. 

În anul 2008: 
- se vor realiza hărţile strategice de zgomot pentru transport rutier, feroviar, aerian şi 

tramvaie; 
- se vor identifica pe baza hărţilor strategice de zgomot zonele cele mai intens poluate şi 

numărul de locuitori afectaţi de zgomot şi vibraţii din municipiul Timişoara; 
- se vor identifica  zonele liniştite ale oraşului, se vor efectua măsurători de zgomot şi se vor 

lua măsuri de protejare a acestora pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii oraşului; 
- se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot existent în imediata vecinătate a 

locaşurilor de învăţământ ; 
- toate măsurătorile de zgomot efectuate vor fi adunate într-o  o bază de date ce  va putea fi 

utilizată pentru  următorii 5 ani când va fi nevoie de reactualizarea hărţilor strategice de zgomot; 
- se vor achiziţiona şi monta panouri care vor prezenta, printre alte date referitoare la mediu 

şi nivelul de zgomot existent la un moment dat în diverse zone ale municipiului Timişoara; 
- se vor elabora, pe baza hărţilor strategice de zgomot, planurile de acţiune pentru diminuarea 

zgomotului ambiental; 
- în elaborarea planurilor de acţiune se va efectua consultarea şi luarea în considerare a 

propunerilor cetăţenilor, în special în zonele cele mai intens poluate fonic. În acest sens se vor 
organiza evenimente publice; 

- se vor achiziţiona panouri fonoabsorbante şi vor fi montate în zonele, mai sensibile, din 
punct de vedere al zgomotului; 



- va demara procedura de realizare a hărţii strategice de zgomot interactive  ce va fi postată 
pe internet, astfel încât cetăţenii să poată verifica nivelul de zgomot existent în cartier sau intr-o 
anumită zonă;  

- se  va realiza monitorizarea zgomotului ambiental, în special acolo unde  s-au înregistrat 
depăşiri ale valorilor maxime admise, în vederea  aplicării măsurilor ce se impun pentru diminuarea 
zgomotului; 

- la sesizările venite din partea cetăţenilor, acolo unde se impune, se vor efectua măsurători 
ale nivelului de zgomot  şi se vor lua măsuri de reducere a acestuia, conform legislaţiei în vigoare. 
 Începând cu anul 2007, Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu – Serviciul 
Administrare Mediu Urban – a demarat împreună cu mai multe instituţii de învăţământ (Şcoala cu 
clasele I-VIII nr. 30 – Zona Soarelui, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 13 – str. Muzicescu şi Liceul N. 
Lenau) o acţiune de repopulare cu diferite specii de păsări a parcurilor municipiului. Astfel în Parcul 
Pădurice Giroc – str. Lidia, în Parcul Botanic a avut loc o întâlnire cu elevii şcolilor amintite precum 
şi cu cetăţenii din zonele respective pentru a fi „educaţi ecologic” cu privire la păstrarea 
biodiversităţii speciilor de păsări care datorită accentuării urbanizării zonelor nu mai populează 
aceste parcuri. În acest scop au fost amplasate cuiburi şi hrănitori iar elevii au administrat hrana. 
Astfel de acţiuni de educaţie ecologică privind biodiversitatea vor continua şi în anul 2008 cu 
implicarea a cât mai multor instituţii de învăţământ cât şi a cetăţenilor interesaţi de protejarea 
avifaunei Timişoarei.  
 
Participarea la WORKSHOP-ul din 29.11.2007, cu următoarele lucrări: 

- “Omul secolului XX, un potenţial pericol  pentru natură”; 
- “Lucii de apă pe raza municipiului Timişoara – un patrimoniu albastru şi neexploatat”; 
- “Managementul vectorilor în municipiul Timişoara”; 
- “Produsele ecologice pe piaţa românească”; 
- “Înfiinţarea, modernizarea şi reabilitarea spaţiilor de joacă de pe raza municipiului 

Timişoara”; 
- “Harta de zgomot – o necesitate actuală.”; 
- “Agenda Locală 21, cheia dezvoltării comunităţilor locale”; 
 
 
2. SERVICIUL SPAŢII VERZI  

 
Este un compartiment de specialitate  în cadrul Direcţiei de Mediu. În prezent Şeful 

Serviciului Spaţii Verzi este doamna Nica Diana Mihaela, inginer horticol, biolog, numită cu 
delegaţie.  

 În structura serviciului  funcţionează un număr de 9 angajaţi. 
     

Serviciul Spaţii Verzi are ca obiect principal de activitate: 
 

- Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi; 
- Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi 

intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii 
de servicii; 

- Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabile a lucrărilor, 
activităţilor, serviciilor prestate de operator în domeniul spaţiilor verzi; 

- Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; 
S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere a parcurilor scuarurilor şi 

aliniamentelor stradale din zona centrală, prestate de SC HORTICULTURA SA în valoare de 
6.639.834.20 lei, reprezentând:  

- S-au plantat 2063 buc. arbori pe zonele verzi pe Str. C. Brediceanu, Calea Bogdăneştilor, Str. 
Gh. Lazăr, Str. Gh. Dima, faleză Bega în Parcul Alpinet şi Parcul Catedralei, B-dul T. 
Ionescu, B-dul V. Pârvan, B-dul 1 Decembrie 1918,   P-ţa Traian, B-dul Circumvalaţiunii, 
Str. Filipescu, Str. Baader, B-dul Carol I, Str. Piatra Craiului, Str. Braşov  etc. ancoraţi 
subteran şi cu tuburi flexibile pentru irigat;;  



- S-au plantat 5109 buc. arbuşti  pe zone verzi Parcul Alpinet, Parcul Scudier, Scuar 
Eminescu, Str. Braşov, Pţa Plevnei, Str. Gh. Dima, etc;  

- S-au plantat 175 buc conifere pe B-dul V. Pârvan, Str. Cluj, Scuar Eminescu, Catedrală, B-
dul Revoluţiei, B-dul 16 Decembrie 1989; 

- S-au plantat 34.543 buc gard viu, 4396 ml  din  Ligustrum, Hibiscus, Euonymus şi Buxus pe 
B-dul Dragalina, B-dul V. Pârvan, Parcul Studenţesc, Parcul Centrul Civic, Parcul Scudier, 
parcul poporului, B-dul Revoluţiei,  Aleea Sportivilor, Parcul Mocioni, Spl. T. Vladimirescu, 
Scuarul Eminescu, Str. Gh. Lazăr, etc; 

- S-au plantat 1358 buc. trandafiri în Parcul Alpinet, B-dul V. Pârvan, B-dul I.C. Brătianu, etc; 
- S-au amenajat 1367 mp de zonă verde cu folie antirădăcinare şi s-au folosit 900 saci de 

scoarţă decorativă; 
- S-au plantat 172.220 buc.flori anuale în Parcul Scudier, Parcul Alpinet, Piaţa Victoriei, Piaţa 

Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa I.C. Brătianu, Scuar E. Murgu, Prefectură, Parcul 
Poporului, Parcul Botanic, Centrul Civic; 

- S-au plantat 84.000 buc. flori bienale în Piaţa Victoriei, Parcul Scudier, Piaţa Libertăţii, 
Scuarul Eftimie Murgu, Prefectură, Parcul Alpinet, Centrul Civic; 

- S-au plantat 10.000 bulbi lalele în P-ţa Victoriei şi Scuar E. Murgu; 
- S-au plantat 4398 buc plante perene (muşcate) pe suporţi metalici în Pţa Traian, Centrul 

Civic, Pţa Leonardo Da Vinci, Muzeul Banatului, Piaţa 700, Piaţa Mocioni şi pe stâlpi pe B-
dul 16 Decembrie 1989, podul M. Viteazu, Podul Michelangelo, Prefectură, etc. 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 9.146 mp în Scuarul Eminescu, Parcul 
Scudier, Parcul Poporului, B-dul Revoluţiei şi 100 mp s-au amenajat cu gazon natural rulat 
în P-ţa Victoriei; 

- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic pe o suprafaţă de 64.017 ari în parcuri, 
scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă de 128.600  
mp şi 944 buc figuri izolate; 

- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 8.447 buc arbori şi arbuşti; 
- S-au montat  48 bănci din fontă în Parcul Scudier şi Scuarul Eminescu; 
- S-au montat 194 ml gard metalic pentru protecţia zonei verzi în P-ţa Libertăţii, Str. Gh. 

Dima, Scuar Eminescu; 
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri pe o suprafaţă de 25.734.000 mp; 
- S-au udat 120.220 buc arbori, arbuşti şi conifere, 183.950 ml gard viu şi 2579 ari cu plante 

floricole; 
- S-au continuat lucrările la Perdeaua forestieră de protecţie  din zona de N-V a municipiului 

Timişoara: s-au plantat 6570 buc arbori în completări, s-au efectuat lucrări de cosit printre 
rânduri şi s-au scos uscăturile; 

- S-a repartizat material dendrologic la asociaţiile de proprietari/locatari: 746 buc arbori, 376 
buc conifere, 7124 buc arbuşti pentru garduri vii, 122 buc. plante floricole perene, 379 buc 
trandafiri şi 7 kg sămânţă de gazon. 

 
S-au coordonat lucrările de întreţinere şi pază în parcurile periferice, spaţiile verzi din zone de 

locuit, aliniamente stradale, defrişare, corecţii şi fasonat material lemnos, întreţinere zone verzi 
aferente liniilor de tramvai, prestate de SC DRUFEC CONS CF SRL în zona II a Municipiului 
Timişoara, în valoare de 3.795.619,92 lei, după cum urmează: 
 

- S-au plantat 692 buc arbori şi 349 buc. conifere pe zone verzi şi în aliniamentele stradale pe 
străzile: bv. Cetăţii, intersecţie cu Samuil Şagovici, Pompiliu Ştefu, Bucovina Crişan, 
Cernăuti, Cugir Munteniei, Călimăneşti, Almajului, Scuar Bucovina, scuar I. Vidu; 

- S-au plantat 8.681 buc gard viu pe Calea Bogdăneştilor în faţa la magazinul Favort, Calea 
Girocului, str. Hebe, Parc Pădurice Giroc, Parc Dacia, Piaţa Bălcescu, scuar Sf. Nicolae 
(Păun Pincio); 

- S-au plantat 678 buc arbuşti în parcuri şi scuaruri şi 2030 trandafiri; 
- S-au plantat 1.387 buc flori anuale în zonele verzi din Calea Girocului, Parc Dacia, scuar 

Pompiliu Ştefu 
- S-au plantat 274 buc. flori bienale în Parcul Dacia, Parcul Pompiliu Ştefu; 



- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 11473,2 mp în Parcul Dacia, Scuarul 
Pompiliu Ştefu, P. Clăbucet;  

- S-a reamenajat Parcul Clăbucet în valoare de 38.953,28 lei, constând în: gazonarea suprafeţei 
de teren neocupată de arbori şi arbuşti; 

- S-a amenajat Parcul Dacia în valoare de 156762,02 lei, constând în plantări de arbori, 
arbuşti, gard viu, plante anuale şi bienale, montat coşuri şi bănci; 

- S-a amenajat bv. Cetăţii în valoare de 34.000 lei; 
- S-a amenajat scuarul Pompiliu Ştefu situat la intersecţia străzilor Bucovina cu I. Plavoşin – 

în valoare de 31240,99 lei – lucrarea constând în plantări de arbori, arbuşti, plante bienale, 
trandafiri şi lucrări de gazonat; 

- S-au efectuat lucrări de cosit pe o suprafaţă de 15.545,69 ari în parcuri, scuaruri, pe 
aliniamentele stradale şi pe liniile de tramvai din Municipiul Timişoara. 

- S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze pe o suprafaţă de 12.046,53 ari şi s-au strâns 
şi depozitat resturi vegetale de o suprafaţă de 6986 ari. 

- S-au udat 181700 arbori şi arbuşti; 
- S-au efectuat tăieri de corecţie in parcuri şi scuaruri la 2809 arbori; 

 
 S-au coordonat lucrările de întreţinere şi pază în parcurile periferice, spaţiile verzi din zone de 

locuit, aliniamente stradale, defrişare, corecţii şi fasonat material lemnos, întreţinere zone verzi 
aferente liniilor de tramvai, prestate de SC BINDALIM SRL în zona II a Municipiului Timişoara, în 
valoare de 1.213.888,39 lei, după cum urmează: 
 - S-au plantat 1143 buc. arbori pe Calea Sever Bocu, Parcul I. Micu Klein, str. m. 
Kogălniceanu, str. Câmpina, str. Martir Gabriela Tako, str. Torac, str. Ialomiţa 
 - S-au plantat 1788 buc. arbuşti şi 2552 buc. trandafiri pe str. Borzeşti,Negruzzi, C. Sever 
Bocu, str. Rudolf Walter; 
 - s-au plantat 104 ml gard viu pe str. Martir Gabriela Tako, str. Ialomiţa;  

- S-au efectuat lucrări de cosit pe o suprafaţă de 20.446,60 ari în parcuri, scuaruri, pe 
aliniamentele stradale şi pe liniile de tramvai din Municipiul Timişoara. 

- S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze pe o suprafaţă de 25.680 ari şi s-au strâns şi 
depozitat resturi vegetale de o suprafaţă de 7.040 ari. 

- S-au udat 11.366 arbori şi arbuşti; 
- S-au efectuat tăieri de corecţie in parcuri şi scuaruri la 1.455 arbori; 
- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 1.960 mp 

 
 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de tăieri de corecţie şi defrişări arbori în 
municipiul Timişoara, prestate de SC DRUFEC CONS CF SRL în valoare de 938.377,31 lei, 
reprezentând: 

- lucrări de tăieri de corecţie în parcuri, scuaruri şi aliniamente stradale la un număr de 
21.474 arbori 
 -  lucrări de defrişare arbori – 907 buc, din care: 637 buc. în urma solicitărilor primite din 
partea persoanelor fizice, juridice, instituţii şi 270 buc în parcuri şi scuaruri. 
  Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare 
a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens; 

*** 10 somaţii privind distrugerile de zone verzi; 
* 3 Procese verbale de amendă privind distrugerile de spaţii verzi; 

a) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara privind  modernizarea spaţiilor verzi;  

b) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii verzi 
analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi 
revin; 

••• S-au soluţionat 1049 sesizări de la cetăţeni privind efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, 
defrişarea arborilor uscaţi, bolnavi sau în pericol de prăbuşire, repartizat material dendrologic, 
amenajare parcări ecologice, refacerea zonelor verzi, montat mobilier urban, protejat zona verde 
cu stâlpi metalici, etc.  



c) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în 
domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin 
privind spaţiile verzi; 

d) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de spaţii 
verzi; 

e) Inventariază problemele de spaţii verzi, împreună cu instituţiile abilitate, informează şi 
propune măsuri în acest sens; 

f) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, 
concesionări, privind gestionarea spaţiilor verzi în municipiul Timişoara; 

g) Evaluează şi propune măsurile de recuperare a pagubelor înregistrate pe spaţiile verzi; 
h) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind spaţiile verzi, 

defrişări şi tăieri de corecţie arbori, achiziţii de material dendrologic, refacerea spaţiilor verzi 
afectate şi distruse; 

i) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în 
vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, 
planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi 
economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc); 

j) Administrează contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma 
desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice; 

k) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în 
competenţa serviciului; 

l) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în 
vederea iniţierii procedurilor de concesionări; 

m) Urmăreşte respectarea normelor de înfrumuseţare a zonelor verzi de pe raza municipiului 
Timişoara, de către persoanele fizice şi juridice; 

n) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de 
soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori; 

o) Urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a vegetaţiei, studiul cauzelor ce conduc la 
îmbolnăvirea şi degradarea acesteia (boli, dăunători, poluare); 

p) Promovează şi susţine programe privind studiul aeroplanctonului împreună cu diverse 
instituţii; 

q) Colaborează cu diferite instituţii de specialitate în vederea  aducerii speciilor din flora 
autohtonă la un efectiv optim, verifică  şi urmăreşte protejarea lor; 

 
 

OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008 
 

a) Continuarea perdelei forestiere Calea Torontalului – Calea Aradului 
b) Achiziţia şi plantarea de material dendrologic corespunzător pe principalele artere de 

circulaţie, penetraţii în oraş, scuaruri şi parcuri; 
c) Amenajarea a Parcului Uzinei şi a Parcului Zona Bucovina şi reamenajarea şi modernizare a 

Parcului Poporului. Parcului Rozelor, P. Justiţiei, P. Stadion, P.Adolescenţilor, P. Arcidava, 
Bihor, Scuarul Arhanghelii Mihail şi Gavril. Se vor amenaja zonele verzi situate pe bv. 
Antenei, bv. Pestalozzi-bv. Pârvan, str. Fructelor, I. Curea, Fraternităţii nr.2, Vegetaţiei, 
Muzicescu, Târnava, Zarand. 

d) În domeniul protejării spaţiilor verzi şi a materialului dendro-floricol în municipiul 
Timişoara, în acest an se va reactualiza Hotărârea Consiliului Local nr. 112/1994 privind 
ocrotirea unor arbori cu valoare decorativă deosebită aflaţi în perimetrul Municipiului 
Timişoara.  

e) Utilizarea noi tehnologii în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, performante, de ultimă generaţie, noi 
specii de arbori şi arbuşti, sisteme moderne cu programare electronică pentru irigaţii); 

f) Demararea lucrărilor de amenajare a Parcului Botanic – arie protejată; 
 
Colaborare cu Fundaţia First – s-a realizat proiectul “Inima verde a oraşului” – care a avut ca scop – 
ecologizarea şi estetizarea scuarului “Sfântu Nicolae” (Păun Pincio) prin remodelarea sitului, 



refacerea zonei verzi, realizarea unui ambient coloristic agreabil şi recondiţionarea mobilierului 
urban existent. 
 
 
În cursul anului 2007 s-au realizat următoarele Studii de Fezabilitate şi Proiecte Tehnice; 
 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Parcului Alpinet Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Parcului Justiţiei Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Parcului Stadion Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Parcului Studenţesc Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Scuarului Adolescenţilor Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Scuarului Arcidava Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Scuarului Bihor Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara 
Studiu de Fezabilitate Modernizarea Scuarului Păun Pincio Timişoara 
Proiect tehnic, DE, CS şi PAC Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor Timişoara;  
Proiect tehnic, DE, CS şi PAC Reamenajarea Parcului Poporului Timişoara 
Proiect tehnic, DE, CS şi PAC Amenajare Parc Zona Bucovina Timişoara 
Proiect tehnic, DE, CS şi PAC Amenajare Parc Zona Uzinei Timişoara 
 
Participarea la WORKSHOP-ul pe probleme de spaţii verzi din 29.11.2007, cu următoarele lucrări: 

- “Sistemul de spaţii verzi în municipiul Timişoara - prezent şi perspective”; 
- “Concepţia peisageră a amenajărilor stardale din faţa imobilelor din Municipiul 

Timişoara”; 
- “Parcul Rozelor – trecut, prezent şi Viitor”; 
- “Grădina Botanică Timişoara – arie protejată”; 
- “Arborii, fiinţele vuii în peisagistica oraşului”; 
- “Perdelele de protecţie şi importanţa lor pentru municipiul Timişoara”; 
- “Modalităţi de amenajare a parcărilor ecologice”; 

 
 

3. SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI  
 

Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu. În prezent Şeful 
Serviciului Protecţia Mediului este domnul Bere Semeredi Adrian, inginer horticol numit cu 
delegaţie.  

 În structura serviciului  funcţionează un număr de 10 angajaţi. 
Serviciul Protecţia Mediului  este un compartiment de specialitate din cadrul Direcţiei de 

Mediu.  
Serviciul Protecţia Mediului are  prevăzută în structura sa un birou – Biroul Avize şi Control 

Poluare. Serviciul este prevăzut cu număr de 14 funcţionari publici, din care 1 Şef Serviciu, 1 Şef 
Birou şi  12 funcţionari publici de execuţie. 

În cursul anului 2007 aceasta structură a fost ocupată de 10  funcţionari publici. 
Şef serviciu: Adrian - Amedeo BERE – SEMEREDI  
 
Serviciul Protecţia Mediului este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de 

Mediu care  a desfăşurat  în cursul anului 2007 următoarele activităţi: 
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, evaluarea 
zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii  Hotărârii Consiliului Local  
155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 şi întocmirea notelor de plată în vederea 
obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

C. Urmărirea refacerilor  zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti - verificarea, 
controlul şi recepţionarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi; 



D. 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; 

E. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
care îi revin; 

F. Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de 
încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului prin inspectorii de specialitate, 
împuterniciţi în acest sens; 

G. Întocmirea documentelor şi promovarea de proiecte către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara privind problemele de mediu, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; 

H. Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu; 
I. Efectuarea de controale privind  poluarea industrială,  poluarea apelor de suprafaţă, poluarea 

solului şi a apelor subterane precum şi poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase 
evacuate în mediul acvatic al comunităţii, respectarea actelor de reglementare privind 
gospodărirea apelor uzate, colectate în bazine vidanjabile; 

J. Controlul activităţilor cu caracter poluant la societăţile comerciale;  
K. Verificarea şi controlul modul de gestiune a deşeurilor industriale şi a modului de gestiune a  

deşeurilor periculoase (spitale, cabinete medicale, dispensare etc.); 
L. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie; 
M. Colectarea reziduurilor vegetale pe raza municipiului Timişoara 
N. Alte activităţi 

 
 
În cursul anului 2007,  funcţionarii publici din cadrul Serviciului Protecţia Mediului şi-au  îndeplinit 
atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi: 
 
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; 
 
S-au  verificat un număr de 895 amplasamente  pentru avizarea  unui număr de  1.073   

lucrări,  pentru care s-a  încasat  suma de   146.900,18 RON, reprezentând contravaloarea refacerilor 
zonelor verzi afectate,  după cum urmează:  

-         249 branşamente apă;   
-         347 racord canal; 
-         273 branşamente gaze – naturale; 
-  71 reabilitări reţele termice, apă, canal; 
-     35 extinderi reţele apă - canal; 
-     34 extinderi  reţele gaze – naturale; 
-   23 extinderi reţele electrice; 
- 20 branşamente energie electrică 
-        8 extinderi iluminat public 
-    6 amenajări stradale; 
-   5 alimentări  apă; 
-       2 modernizare  infrastructuri; 

 
 
B. Activitatea de verificare a documentaţiilor  depuse în vederea obţinerii avizului de principiu, 

evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii  Hotărârii Consiliului 
Local  155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 şi întocmirea notelor de plată în 
vederea obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii Autorizaţiei de Construire 
 
S-au verificat şi avizat  un număr de  1.096 avize de principiu  pentru efectuarea  unor 

lucrări, după cum urmează: 



- 596 construcţii case, împrejmuiri, accese auto; 
- 145 construcţii balcon; 
- 137 legalizare garaje; 
- 55 elaborări PUD; 
- 45 elaborare PUZ; 
- 37 amenajare acces auto şi parcaje; 
- 29 extinderi şi mansardări; 
- 21 reabilitări reţele; 
- 18 modernizări reţele electrice; 
- 13 amplasări  materiale publicitare 
 Pentru avizele de principiu care s-au realizat cu afectarea zonei verzi, s-a procedat la 

evaluarea acestora şi  s-a încasat suma de 714.304 RON. 
  
 
C. Activitatea de urmărire a refacerilor  zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti - 

verificarea, controlul şi recepţionarea  lucrărilor de refacere a zonelor verzi; 
În primăvara anului  2007, au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi afectate 

ca urmare a lucrărilor edilitar-gospodăreşti rămase neexecutate din toamna anului 2006 precum şi 
suprafeţele afectate în cursul anului 2007 ca urmare a executării lucrărilor edilitar gospodăreşti prin 
lucrări specifice de gazonare, plantare gard viu şi material dendrologic. Lucrările au fost executate 
de către S.C. “ HORTICULTURA” S.A. Timişoara, în baza Contractului de prestări servicii nr. 
SC2006-10510/31.05.2006. Valoarea lucrărilor realizate se ridică la suma de 272.626,4 RON, din 
care 7.516,6 RON pentru puieţi şi 9.243,96 RON pentru material dendrologic. A fost reamenajată o 
suprafaţă de 49.543,7  mp. de zone verzi pe: Calea Şagului, Calea Buziaşului, Calea Martirilor,    B-
dele Victor Babeş, Take Ionescu, Liviu Rebreanu, Revoluţiei din 1989, Spl. M. Drăghici, Piaţa 700, 
Zona Stadion „Dan Păltinişan”, Străzile Filipescu, H. Coandă, Craiova, Constanţa, Câmpina, Gh. 
Cotoşman, O. Rudolf, Fedra, 1 Decembrie, Circumvalaţiunii, Braşov, Plevnei. 
 
 
D. 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 potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 
575/19.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara 
pentru anul 2007 

 
În cursul anului 2007 au fost identificate şi verificate amplasamentele aparţinând domeniului 

public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-au încasat taxele pentru ocuparea 
temporară a domeniului public în valoare de 342.242,80  RON. 
 
 
E. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 

mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora potrivit  competenţelor 
 

În cursul anului 2007 au fost soluţionate unui număr de 437 sesizări, reclamaţii şi diverse 
solicitări venite din partea cetăţenilor, unor instituţii şi societăţi comerciale, privitor la următoarele 
aspecte: 

- Reclamaţii şi solicitări privind depozitări pe domeniul public; 
- Reclamaţii şi sesizări privind distrugerile de zone verzi; 
- Reclamaţii privind poluarea solului, apelor, poluarea determinată de funcţionarea unor 
societăţi comerciale; 
- Evaluări privind materialul dendro - floricol de pe domeniul public a municipiului 
Timişoara; 
- Corespondenţă privitoare la  organizări de şantier şi realizarea de parcări; 
- Solicitări privind defrişări de arbori şi arbuşti; 
- Corespondenţă cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, 

Instituţia Prefectului, Guvernul României; 



-  Note de audienţă, sesizări primite prin Serviciul Call Center;  
-  Rapoarte, comunicări, note de informare, adrese la birourile şi serviciile Primăriei; 
-  Contestaţii şi corespondenţă - procese verbale de contravenţie; 
 
 

F. Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de 
încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens 

 
Au fost încheiate un număr de 11 procese – verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor în  valoare de 16.100 RON şi despăgubiri civile în valoare de 82.500 RON. Au fost 
încasate un număr de 7 amenzi contravenţionale în valoare de 6.200 RON (jumătate din minimul 
amenzii contravenţionale, achitate în 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei), iar 4 procese - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei sunt 
pe rolul instanţelor judecătoreşti, ca urmare a formulării de către contravenienţi a plângerilor 
contravenţionale, potrivit legii. 

În urma verificărilor efectuate pe teren au fost înmânate un număr de 148 de somaţii, în care 
s-au formulat recomandări pentru remedierea unor  neregularităţi /neconformităţi constatate. 
 
 
G. Întocmirea documentelor şi promovarea de proiecte către Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara privind problemele de mediu, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
 

Serviciul Protecţia Mediului a elaborat Referatul de specialitate, Proiectul de hotărâre şi 
Anexa – secţiunile privind: Administrarea domeniului public (Capitolul I, secţiunea IV), Obligaţiile 
persoanelor juridice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la 
clădiri, lucrări edilitar – gospodăreşti (Capitolul I, secţiunea V), Condiţii privind gestionarea  
anumitor tipuri de deşeuri (Capitolul, secţiunea I), Reglementări privind deţinerea animalelor de 
fermă pe teritoriul municipiului Timişoara (Capitolul III), Reglementări privind deţinerea animalelor 
de companie pe raza municipiului Timişoara (Capitolul IV), Reglementări privind administrarea 
spaţiilor verzi, conservarea şi protecţia mediului (Capitolul V), Reglementări privind combaterea 
vectorilor – rozătoare, insecte, dăunători - pe raza municipiului Timişoara (Capitolul VI).  

 
 

H. Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu 
 

În cursul anului 2007, cu ocazia unor verificări sau acţiuni care vizau activitatea serviciului, 
inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Protecţia Mediului au colaborat cu: Garda de Mediu 
Timiş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, 
Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar – Veterinară Timiş, Institutul de Cercetare şi 
Amenajări Silvice Timiş, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Timişoara – 
Facultăţile de Horticultură şi Arhitectura Peisajului, Facultatea de Inginerie a Mediului, Societatea 
DENKSTATT Timişoara, etc. 

Pe parcursul anului 2007, reprezentanţii Serviciului Protecţia Mediului au participat la 
şedinţele Comisiei de Avize Unice – constituite la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, 
Comisiilor de Analiză  Tehnică, constituite la nivelul Agenţiei Regionale pentru Protecţie a 
Mediului şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului pentru activitatea de analizare a documentaţiilor 
depuse pentru obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor integrate de mediu. 

 
 

I. Efectuarea de controale privind poluarea industrială, poluarea apelor de suprafaţă, poluarea 
solului şi a apelor subterane precum şi poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase 
evacuate în mediul acvatic al comunităţii, respectarea actelor de reglementare privind 
gospodărirea apelor uzate, colectate în bazine vidanjabile 

 
În domeniul protecţiei solului, s-a încheiat Contractul de cercetare ştiinţifică nr. SC2007-

23476/2007 cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – 



„Identificarea şi evaluarea gradului de poluare a solului din zonele cu potenţial de risc ale 
municipiului Timişoara”. Studiul a avut ca scop obţinerea informaţiilor pentru identificarea, 
inventarierea şi evaluarea posibilelor pericole pe care le pot provoca contaminarea solului cu metale 
grele, hidrocarburi, cunoaşterea impactului acestora asupra mediului, în general, şi asupra solului, în 
special. 

Au fost prelevate probe de sol din 10 puncte reprezentative ale municipiului Timişoara, de la 
adâncimi cuprinse între 3 şi 90 cm., probe care au fost analizate biochimic – conform metodologiei 
UE. Rezultatele studiului de cercetare confirmă menţinerea conţinutului în metale grele sub valorile 
limită admise, absenţa poluării cu hidrocarburi a solului şi o calitate relativ bună din punct de vedere 
chimic şi pedologic a solurilor municipiului Timişoara. 

În cursul anului 2007 au fost verificate unităţile care desfăşoară activităţi de  întreţinere şi 
reparaţii auto –  CAEN 5020 precum şi staţiile de distribuţie şi comercializare produse petroliere, în 
vederea verificării legalităţii desfăşurării acestor activităţi din punct de vedere al protecţiei mediului. 
Pentru organizarea Programului de verificare şi control s-a colaborat cu Regia Autonomă Apă – 
Canal „AQUATIM” Timişoara, Direcţia Apelor Române „BANAT” şi Serviciul Publicitate şi 
Comerţ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  

Au verificate un număr de  16 service-uri auto, 30 spălătorii auto şi un număr de 15 staţii 
PECO. Concluziile verificărilor efectuate au relevat deficienţe în modul de gestionare a apelor uzate, 
absenţa contractelor cu firme specializate de colectare, transport, neutralizare, reciclare, valorificare 
a deşeurilor rezultate din aceste activităţi, lipsa autorizaţiilor de gospodărire a apelor, funcţionarea 
unor agenţi economici fără a deţine autorizaţie de mediu, deversarea în sistemul de canalizare a 
apelor uzate industriale fără respectarea  NTPA 002, ca urmare a defectuoasei funcţionări a 
instalaţiilor de preepurare. 

În cursul lunii octombrie 2007 s-a desfăşurat Programul de verificare şi control privind starea 
factorilor de mediu la centralele termice de cartier şi punctele termice aparţinând S.C. „COLTERM” 
S.A. Timişoara. Obiectul acestui program a fost  verificarea legalităţii funcţionării acestor obiective 
din punct de vedere al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare: Legea 265/2006, Ordinul 
MMGA nr. 876/2004, H.G. 322/2005, Ordinul MAPAM nr. 818/2003  şi Ordinul MMGA nr. 
1008/2006. În cadrul acestor verificări s-a constatat soluţionarea de către CET Sud a problemelor 
legate de poluarea atmosferică cu pulberi, prin aplicarea unei noi tehnologii, şi au fost identificate 
probleme privind poluarea fonică la nivelul punctelor termice de cartier. 
 
 
J. Controlul activităţilor cu caracter poluant la societăţile comerciale 
 

Au fost desfăşurate activităţi de verificare şi control la S.C. „AZUR” Timişoara şi S.C. 
„TERACOTA” SA Timişoara, obiectivul verificărilor fiind încadrarea activităţilor proprii în 
autorizaţia integrată de mediu, respectiv autorizaţia de mediu, privitor la gestionarea deşeurilor 
periculoase, protecţia solului şi apelor subterane, monitorizarea calităţii solului şi subsolului. 

 
 

K. Verificarea şi controlul modul de gestiune a deşeurilor industriale şi a modului de gestiune a  
deşeurilor periculoase (spitale, cabinete medicale, dispensare etc.) 

 
În cursul anului 2007, s-a derulat Programul de verificare şi control în unităţile spitaliceşti de 

pe raza municipiului Timişoara, după cum urmează: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” şi Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, Spitalul 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”, Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara, Spitalul Militar, Spitalul C.F.R. 

Scopul controalelor l-a reprezentat verificarea modului în care se gestionează deşeurile 
periculoase care prezintă risc biologic pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu precum şi 
deşeurile menajere, în baza legislaţiei specifice: Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002, 
Ordonanţa nr.78/2000 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005.  A fost verificat  modul 
în care se respectă procedurile prevăzute în fluxul specific al deşeurilor spitaliceşti (seringi, ace, 



resturi anatomo - patologice şi părţi anatomice) şi documentele în baza cărora se desfăşoară 
activităţile specifice managementului deşeurilor.  

În urma verificărilor au fost identificate următoarele aspecte legate de modul de management 
al deşeurilor rezultate din activitatea spitalelor: respectarea prevederilor Ordinului 219/2002, 
respectarea legislaţiei cu privire la colectarea şi depozitarea deşeurilor, modul în care se realizează 
eliminarea finală - pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate în domeniu. Au fost constatate 
şi unele deficienţe în modul de gestionare al deşeurilor menajere şi  în modul de implementare a 
colectării selective a deşeurilor. Au fost formulate recomandări pentru îmbunătăţirea modului de 
gestionare a deşeurilor periculoase şi menajere, urmând ca în cursul anului 2008 să se reverifice 
modul de implementare a recomandărilor făcute, conform Notelor de constatare încheiate ca urmare  
verificărilor. 

 
  

L. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie 
 

În cursul trimestrului IV al anului 2007, s-a declanşat acţiunea de inventariere a animalelor 
de fermă şi companie de pe raza municipiului Timişoara, fiind vizate cartierele Mehala, Ronaţ şi 
Freidorf. Acţiunea a fost sprijinită de agenţi comunitari de la Serviciul Public Direcţia Poliţia 
Comunitară Timişoara şi a avut ca scop actualizarea datelor privind animalele din gospodăriile 
populaţiei: câini, pisici, animale de fermă (păsări, iepuri, suine, bovine, ovine, cabaline). De 
asemenea acţiunea a avut ca scop informarea cetăţenilor şi deţinătorilor de animale de companie şi 
fermă cu privire la prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 referitoare la condiţiile de 
deţinere şi creştere a acestora. 

De asemenea, ca răspuns la cererile iubitorilor şi deţinătorilor de câini şi pentru a sprijinii 
respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 – pentru constatare a şi 
sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara – secţiunea privind circulaţia 
animalelor de companie pe domeniul public - au fost identificate amplasamentele pentru coşurile 
speciale pentru câini - prevăzute cu repartitor de pungi biodegradabile şi un coş colector, şi 
amplasamentele pentru noile canisite (locuri speciale pentru animalele de companie), spaţii care vor 
fi îngrădite şi prevăzute cu o plăcuţă inscripţionată, din care să rezulte destinaţia locului. Locurile 
identificate pentru viitoarele canisite sunt: Str. Brânduşei nr.14, Str. Acad. Remus Răduleţ, Str. 
Borzeşti intersecţie cu Holdelor, Str. Lidia intersecţie cu Versului - în dreptul tribunei 1, poarta B, 
Stadionul Dan Păltinişan, Aleea Cetinei (parc), Zona Steaua, bl.38, sc.C şi bl.12, sc.E (vis-a-vis), 
Zona Steaua, bl.15, sc.D (vecinătate), Intrarea Doinei.  

Au fost  verificate  şi soluţionate un număr de 71 de cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor 
municipiului Timişoara privitor la deţinerea câinilor, pisicilor, animalelor de fermă pe raza 
municipiului Timişoara. 

 
 

M. Colectarea reziduurilor vegetale pe raza municipiului Timişoara 
 

În cursul anului 2007, echipajele de deţinuţi ale Penitenciarului Timişoara, coordonate de un 
inspector al Serviciului Protecţia Mediului au colectat şi încărcat în vederea transportării, reziduurile 
vegetale de pe raza municipiului Timişoara, după cum urmează: 

- Cimitirul Săracilor (22 mc., tăiat, adunat, tocat şi transportat); 
- Calea Bogdăneştilor nr. 32 - teren viran, (16 mc., suprafaţa 3600 mp., tăiat, adunat 

buruieni şi transportat); 
- Bulevardul Sudului - teren viran, suprafaţa 10.600 mp, (24 mc. reziduuri vegetale, 

tăiat, adunat şi transportat); 
- Păduricea Lidia, Girocului (tăiat iarbă  şi adunat 24 mc. -  adunat, încărcat şi 

transportat frunze de pe o suprafaţă de peste 6 ha, 48 mc.); 
- Zona Muzeul Satului  (16 mc. reziduuri vegetale,  tăiat, adunat şi transportat 
- Ion Ionescu de la Brad, teren viran Holdelor, tăiat vegetaţie, adunat, încărcat cca. 32 

mc. de pe o suprafaţă de 30.000 mp.); 
- Aleea Sănătăţii, Versului, adunat după tăierea vegetaţiei de pe zonele paralele cu 

carosabilul (24mc.); 



- Colegiul Bănăţean - curtea interioară (24 mc., tăiat, adunat şi încărcat reziduuri 
vegetale); 

- Str. Uzinei, Chopin (tăiat şi adunat reziduuri vegetale, cca. 32 mc); 
- Grădiniţele de pe Str. Mureş şi Muzicescu (igienizat, adunat, încărcat reziduuri 

diverse, cca. 32 mc.); 
- Str. Armoniei, teren viran (tăiat, adunat, încărcat reziduuri vegetale de pe o suprafaţă 

de cca. 4 ha.) 
- Prelungire Torac şi parte din Chimiştilor (tăiat, adunat şi încărcat vegetaţie, cca. 40 

mc.); 
- Calea Buziaşului din giraţie până la fostul C.A.P. Ciarda Roşie - în faţă la Optica 

(tăiat, adunat, transportat reziduuri, cca. 48 mc.); 
- Malul Canalului Behela (adunat, încărcat resturi vegetale, cca. 24 mc.); 
- Calea Lipovei, de la Ion Ionescu de la Brad până la Str. Constructorilor, ambele 

sensuri (cosit, adunat, transportat reziduuri vegetale, cca. 24 mc.); 
- Malul Canalului Bega de la Siloz până la uzinele 2-4, ambele maluri (adunat, 

încărcat, transportat reziduuri, cca. 48 mc.); 
- Artere de penetraţie: 
            - Lugojului, în faţa Ştrandului Tineretului, adunat şi transportat  
             Reziduuri (cca. 24 mc.) 

 - Aradului, ambele sensuri până la magazinul SELGROS (adunat şi transportat 
cca. 16 mc.);        

            - Torontalului (cca. 16 mc reziduuri transportate); 
            - Ovidiu Balea (cca. 16 mc reziduuri transportate); 

 
 
N. Alte activităţi 
 

- Participarea la WORKSHOP-ul pe probleme de mediu  din 29.11.2007, cu următoarele 
lucrări: 

  „Starea de sănătate a solurilor municipiului Timişoara: trecut, prezent şi viitor” 
 „Managementul deşeurilor spitaliceşti în municipiul Timişoara” 

„Managementul populaţiei canine şi a animalelor de fermă în municipiul Timişoara” 
 „Biocombustibilul ca sursă alternativă de energie” 

- Identificarea şi evaluarea deşeurilor necontrolate şi a apelor de suprafaţă (bălţi, canale) aflate pe 
teritoriul municipiului Timişoara; 
- Montarea de cuiburi şi hrănitori pentru păsări în Parcul Pădurice; 
- Demararea realizării AGENDEI LOCALE 21; 
- verificarea şi Controlul modului de gestiune a deşeurilor  de către administratorii căminelor 
studenţeşti şi de către agenţii economici care funcţionează în  Complexul Studenţesc; 
 
 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2008:  
 
1. Realizarea  AGENDEI  LOCALE 21; 
2. Realizarea activităţilor prevăzute în Programul de verificare şi control – aprobat - în domeniul 

protecţiei mediului şi în cadrării activităţilor unor agenţi economici în prevederile legislaţiei de 
mediu; 

3. Realizarea de cercetări ştiinţifice pentru evaluarea gradului de poluare a solului din zonele cu 
potenţial de risc ale municipiului Timişoara şi din extravilanul municipiului Timişoara; 

4. Realizarea de parcări ecologice; 
5. Achiziţia unui sonometru şi accesoriilor necesare, în vederea realizării de măsurători de zgomot 

pe teritoriul municipiului Timişoara şi declanşarea activităţilor de verificare în acest domeniu, ca 
urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţenii municipiului Timişoara; 

6. Achiziţie unui Ph-metru portabil  şi a unui dispozitiv de recoltare probe de sol, cu  accesorii şi 
declanşarea activităţilor de verificare în acest domeniu; 

7. Achiziţia unor instalaţii de alungare a unor păsări, generatoare de  disconfort în mediul urban; 



8. Realizarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie pentru Staţia de 
valorificare (compostare) a deşeurilor vegetale; 

9. Promovarea compostării deşeurilor vegetale în cadrul gospodăriilor individuale; 
10. Realizarea de proiecte pentru implementarea unor tehnologii regenerabile (panouri solare şi 

panouri fotovoltaice) – achiziţii de instalaţii şi panouri solare; 
11. Demararea unor proiecte de reconstrucţie ecologică – Cartierul KUNCZ; 
12. Amplasarea pe teritoriul municipiului Timişoara de coşuri speciale pentru câini - prevăzute cu  

repartitor de pungi biodegradabile şi coş colector; 
13. Realizarea  de noi canisite pe raza municipiului Timişoara; 
14. Realizarea Regulamentului privind circulaţia câinilor pe teritoriul municipiului Timişoara, 

condiţiilor de deţinere şi creştere a animalelor de companie şi fermă pe teritoriul municipiului 
Timişoara; 

15. Completarea Programului MANAGEMENTUL POPULAŢIEI CANINE; 
16. Realizarea Studiului de Cercetare privind starea de sănătate a animalelor de companie în 

municipiul Timişoara; 
17. Realizarea de  schimburi de experienţă între consilierii Direcţiei de Mediu şi serviciile de 

specialitate din cadrul oraşelor înfrăţite cu municipiul Timişoara, în domeniul reglementărilor 
locale şi modul de gestionare a problemelor privind animalele de companie şi de fermă, în 
domeniul producerii energiei pe bază de panouri fotovoltaice, a aplicaţiilor de folosire a 
panourilor solare în instituţii publice şi  şcoli, promovarea energiilor alternative şi regenerabile, 
prin folosirea panourilor solare pentru apă caldă şi a panourilor fotovoltaice pentru energie 
electrică, a posibilităţilor de promovare a metanului şi bioetanolului ca şi combustibil alternativ 
în transportul în comun, modalitatea de administrare a cartierului ecologic, reglementările şi 
regulamentele aplicabile cartierului ecologic, realizării de proiecte de reconstrucţie ecologică, 
modalităţile de investigare a calităţii aerului, a radiaţilor electromagnetice produse de staţiile de 
telefonie mobilă, colaborare în domeniul protecţiei populaţiilor de păsări şi a protecţiei plantelor 
– în cadrul programelor de dezvoltare durabilă – protecţia naturii, posibilitatea colaborării cu 
specialişti în domeniul reconstrucţiei ecologice, colaborare în domeniul realizării unei bănci de 
gene – pentru speciile şi varietăţile endemice, şi a speciilor a căror areal s-a restrâns din cauza 
unor fenomene asociate urbanizării, poluării, etc. 

18. Programe de informare şi eco-educaţie a cetăţenilor:  
a. Activităţi de eco-educaţie în şcoli şi licee din municipiul Timişoara; 
b. Derularea de acţiuni ecologice şi eco-educaţie în rândul cetăţenilor, în calitatea lor de 

utilizatori direcţi ai resurselor epuizabile: apă, energie termică, electrică; 
c. Promovarea investiţiilor „verzi”; 
d. Informarea cetăţenilor privind responsabilităţile pe care trebuie să şi le asume în relaţia 

cu animalele de companie; 
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