
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA GRĂDINILOR 
ZOOLOGICE ŞI BOTANICE 

 
 
 

Serviciul Public de Administrare a Grădinilor Zoologice si Botanice a Municipiului 
Timişoara, s-a înfiinţat ca serviciu public fără personalitate juridica în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărâre Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr. 587/19.12.2006. 

 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI: 

 
- structura este formată din 29 de posturi din care 1 este de execuţie, 8 de execuţie şi 

20 de deservire. În cadrul serviciului există 3 compartimente:  
a) Grădina Zoologică; 
b) Grădina Botanică; 
c) Compartiment Contabilitate. 

 Momentan în cadrul serviciului, funcţionează compartimentul Grădina Zoologică şi în 
proporţie de 60-70 % compartimentul de Compatibilitate.  
 Numărul de posturi vacante este de 15 posturi. 

Şeful serviciului este Mihăiţă Afrenie. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC DE 
ADMINISTRARE AL GRĂDINILOR ZOOLOGICE ŞI BOTANICE TIMIŞOARA  

 
- îl constituie administrarea, întreţinerea în condiţii corespunzătoare a colecţiilor 

de animale sălbatice, păsări şi plante în scopul conservării faunei şi florei, cercetarea, 
reproducerea în captivitate a animalelor şi înmulţirea plantelor în alte zone geografice decât 
cele de origine, repopularea sau reintroducerea speciilor în libertate/natură şi prezentarea 
acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ, activităţile de deservire, transport, 
reparaţii, întreţinere utilaje dotări şi clădiri administrative, precum şi alte activităţi de 
agrement organizate în incintele grădinilor. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2007: 
 
Pe baza Studiului de fezabilitate aprobat şi în urma colaborării cu omologii din Szeged 

- Ungaria, s-a elaborat un proiect pentru modernizarea Grădinii Zoologice 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155 din data de 

25.04.2007 s-a aprobat Acordul privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul 
dezvoltării locale - cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe. 

Au fost continuate şi finalizate: 
- lucrările de infrastructură - alei-parcaje-podeţe şi energie electrică, dar şi lucrări 

speciale pentru animale sălbatice: 
- habitatul pentru urşi, unul dintre cele mai moderne adăposturi de acest gen din sud-

estul Europei; 
- habitatul pentru cerbi; 
- amenajarea canalului şi a celor două bazine, care sunt populate cu păsări de apă: 

lebede negre, raţe suliţar, raţe călifar auriu, raţe fluierătoare de Chile, etc. 
- habitate pentru pasărea emu, guanaco, struţi, capybara şi canguri pitici,  



- habitate pentru două specii de maimuţe-maccaci şi capuchin. 
- habitate de animale pentru copii (Kinder-Zoo), care  cuprind următoarele animale: 

capre pitice, numeroase rase de iepuri şi găini pitice, păuni, hamsteri precum şi alte animale 
cu care copii pot interacţiona în mod direct.  

În urma acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged, Grădina zoologică 
din Timişoara a fost populată cu animale sălbatice. 

În data de 1 iunie 2007 a avut loc inaugurarea Grădinii Zoologice reamenajate. 
În trimestrul  III au continuat lucrările la infrastructură, s-a finalizat habitatul pentru 

ponei, macaci, capucini, păsări şi habitatele pentru animalele din America de sud. S-au 
achiziţionat ponei, sistemul electric pentru habitate, au fost achiziţionate materiale şi utilaje 
pentru întreţinere.  

S-a înfiinţat site-ul www. zoo-timişoara.ro  
Se continuă proiectele de amenajare a grădini zoologice prin SF-ul ”Clădire 

educaţională multifuncţională”, aprobat prin H.C.L. nr. 383/30.10.2007. Acest proiect a fost 
înaintat către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru cofinanţare de la bugetul de 
stat în procent de 75%, iar prin H.G. nr. 1500 din M.O. nr. 859/17.12.2007 - privind unele 
măsuri de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea apelor, ce 
conţin obiectivele de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de 
investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, a fost 
inclusă în lista şi Grădina Zoologică Timişoara. 

A fost achiziţionat un sistem de acces automatizat complet, sistem ce are ca efect 
principal, o evidenţă transparentă a încasărilor, reducerea posibilităţii de fraudă şi este foarte 
uşor cuantificabil numărului de vizitatori pe zi sau într-un an.  
S-au fost realizate lucrări la poarta de acces pentru a integrat sistemul de acces automatizat. S-
au finalizat lucrările la încă două habitate de animale: maimuţe maccaci şi animale din 
America de Sud. 

Se continuă colaborarea cu Grădina Zoologică din Szeged – Ungaria. S-au achitat 
animalele către ZOO Szeged şi urmează să fie aduse alte animale(maimuţe maccaci, mara, 
capybara, nanadu, pisică sălbatică) odată ce vor fi finalizate habitatele pentru acestea. 

S-au achiziţionat reni şi o sanie specială  pentru aceştia, iar în Ajunul Crăciunului, 
Moş Crăciun a venit la copii din Piaţa Victoriei cu ”sania trasă de reni”.  
  
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008. 
 
- Proiect de hotărâre de acceptare a donaţiei SF-ului nr. 383/30.10.2007. 
- Achiziţia Proiectului Tehnic a Caietului de sarcini şi a Detaliilor de execuţie pentru 

”Clădire educaţională multifuncţională”. 
- Începerea lucrărilor la ”Clădire educaţională multifuncţională”. 
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea SF-ului Extinderea Grădinii Zoologice partea de 

Sud. 
- Realizarea schimbului de teren cu RNP RomSilva pentru amenajarea Zonei Africa. 
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea SF-ului Extinderea Grădinii Zoologice partea de 

Nord. 
- Achiziţia Proiectelor Tehnice, a Caietelor de sarcini şi a Detaliilor de execuţie pentru 

Extinderea Grădinii Zoologice partea de Nord. 
- Realizarea de noi habitate pentru animale şi creşterea numărului de animale din 

cadrul colecţiei. 


